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Geachte heer

Volgend jaar in 20 II staan er werkzaamheden gepland om de dijkbekleding op de noordelijke Oesterdam bij
Tholen te verbeteren. Naar aanleiding hiervan wil ik u wijzen op een onveilige situatie voor recreanten op de
zuidzijde Bergsediepsluis. Misschien kan het projectbureau binnen het kader van de werkzaamheden
Oesterdam Noord enkele aanpassingen op de zuidzijde Bergsediepsluis uitvoeren ter verhoging van de
veiligheid.

AI bijna 20 jaar vindt er recreatie plaats op de zuidzijde Bergsediepsluis. In eerste instantie waren dit
uitsluitend naaktrecreanten. Inmiddels zijn dit zowel geklede als ongeklede recreanten (aan beide zijden van de
"streep"). De recreatievorm is oevergebonden: recreanten zonnen op de weide en een groot gedeelte zwemt
in de Oosterschelde. Het naaktstrand trekt op drukke dagen tussen de 100 en ISO bezoekers. Bezoekers van
de website van de NFN waarderen de algemene indruk van het strand met een 9 en geven o.a. dat het water
moeilijk bereikbaar is (bijlage I).

Zoals gezegd zwemt een gedeelte van de recreanten in de Oosterschelde. Vooral ook omdat het water op
deze locatie buitengewoon helder, schoon en uitnodigend is. Het bovenste gedeelte van de dam naar het
water is dan prima te belopen. Het onderste gedeelte bestaat uit rotsblokken en is moeilijk begaanbaar. Hoe
lager het water staat, des te gevaarlijker is het om het water te in te gaan.
Dit levert per seizoen tientallen valpartijen op met pijnlijke snij- en schaafwonden tot gevolg. In 2009 heeft
iemand zijn been gebroken. De kans dat dit zich herhaalt is zeer reëel.

Recreanten hebben weliswaar zelf provisorisch een leuning aangelegd om veilig te kunnen gaan zwemmen
(bijlage 2), maar deze leuning oogt en is amateuristisch. De kans om te vallen blijft en je te verwonen blijft
groot. Bovendien is er nu slechts één locatie waar men het water kan betreden. Deze ene leuning voldoet niet
echt aan de behoefte.
Ik vraag u daarom een simpele, professionelere oplossing te bieden, het liefst d.m.v. gietasfalt. Wanneer er
over de lengte van het strand bijv. drie locaties zijn om op veilige wijze in- en uit het water te gaan, dan
zouden probleem en consequenties verholpen zijn.
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Ik realiseer mij dat strand recreatie op deze locatie wellicht niet was voorzien en bedoeld. Maar de situatie
wordt al bijna twee decennia gedoogd. Derhalve is het aantal bezoekers gegroeid en recreatie op deze locatie
een vaststaand feit.
Rijkswaterstaat of het Waterschap dragen m.i. dan ook een verantwoordelijkheid voor veiligheidsaspecten.
Aangezien in de nabijheid ook voor andere doelgroepen als bijv. surfers ingangen naar het water zijn gemaakt.
zult u mijn mening alleen maar onderschrijven.

Graag verneem ik van u of het Projectbureau Zeewering in combinatie met de andere werkzaamheden in 20 I I
voorzieningen kan aanbrengen om veilig in- en uit het zwemwater te gaan (werk met werk).

t vriendelijke groet.
turisten Federatie Nederland

Bela genbehartiging openbare naaktrecreatie

Bijlagen:
I. Op www.nfn.nl staan alle bekende naaktstranden in Nederland beschreven. Afdruk van de beschrijving

van het strand aan de zuidzijde Bergsediepsluis met lovende reacties van bezoekers.
2. Foto's van de amateuristische en onveilige ingang naar het water.

Kenniscentrum NFN
Als Naturisten Federatie Nederland (NFN) zijn wij het kenniscentrum voor alle facetten van naturisme en
naaktrecreatie, waaronder de openbare naaktrecreatie. Wij kennen als geen ander de behoeften van de
Nederlandse naaktrecreanten en behartigen hun belangen. Wij hebben bijna 70.000 leden. Ook zijn 80
naturistische organisaties als kampeer- en activiteitenverenigingen, vakantiecentra en reisorganisaties
aangesloten. Wij voorzien consumenten en organisaties vooral van informatie en adviezen. De laatste jaren
profileren wij ons ook als kenniscentrum voor beheerders van openbare naaktstranden. Naast meer
naaktstranden met name in het binnenland, wil de NFN voor haar doelgroep kwalitatief betere of meer
voorzieningen op de bestaande stranden.
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Bijlage 1 OESTERDAM

Algemene indruk: 9

De Oesterdam bevindt zich tussen Tholen en Rilland Vanaf het eiland Tholen moet je
voor de sluizen (Kreekkraksluizen ofwel Bergse Diepsluis) parkeren. Voorbij de sluizen
is aan de rechterkant een gedeelte waar naturisme (door de gemeente) gedoogd
wordt. Een prachtig natuurgebied waar je wel over rotsblokken moet klauteren om het
water te bereiken. omdat een echt strand ontbreekt.

Adresgegevens:

Des'erdam

Plaats. Tholen

51.5101300,4.1673300GPS.

Kaart

Beoordeling door gasten

9 Algemene indruk 7 Geschiktheid kinderen

8 Sfeer 4 Sanitair

7 Geschiktheid pubers 9 Omgeving
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Een geweldige locatie voor Tholen. Ja, die oesters zijn overal een groot probleem.
Dit jaar was er een soart leuning om In het water te komen. Het is er echt geweldig
om te zwemmen, echter wel bij hoog tij. Zonnen kan prima. Je kan er helaas niet
lekker wandelen, het ISmaar een klein stukje. Bij laag water zou je de plaat op
kunnen wandelen, maar ik weet niet hoe het daar zit met de wet en regelgeving

natuur en milieu
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Schitterende locatie voor naaktrecreatie. Vriendelijke gasten met erg veel respect
voor elkaar. Geen irritant op en neer geloop van personen die voor van alles
komen behalve voor naturisme. De stek is werkelijk schitterend qua natuur. Er kan
volop gezwommen worden in kraakhelder water. De waterkant is wel wat moeilijk
te bereiken door de vele keien. Op de enorme groenstrook kan je volop zonnen en
is voldoende plaats voor spelende kids. Pas lIIel wat op voor de scherpe
oesterschelpen, ze vallen echter goed op doordat ze spierwit zijn. Genieten daar

op de Oesterdam 11"Keesie
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Prima en mooi stuk voor naaktrecreatie. Helaas is het voor kleinere kinderen niet
geweldig. Bij laag tij moet je over stenen lopen en daar zitten steeds meer scherpe
Japanse oesters op. Bij hoog tij is het prima zwemmen, het water is al snel warm.
Je kan er prima vertoeven op de grasstrook. Aan de zijde van het sluisje staat in
de zomer een frietkar en die is uitstekend
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Bijlage 2. Foto's van de huidige ingang naar het water

A • _ •. r- b .r , IN;:

Rabobank 1340.37.952 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL27RABOO 134037952 - B1W nr. NL 0070.82.241 BOI - KvK Utrecht 40530441




