
WORLD NAKED BIKE RIDE Amsterdam 2022 

 

Op zaterdag 2 juli aanstaande wordt er weer een naakte fietsdemonstratie door het mooie 

centrum van Amsterdam gereden. Een uitwijkdatum is vastgesteId op zaterdag 27 augustus 

voor het geval de rit op 2 juli om een of andere reden niet door kan gaan. Dit is een 

demonstratie om te protesteren tegen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de 

uitstoot van CO2, stikstof en tegen de opwarming van onze planeet. De deelnemers rijden 

gedeeltelijk of geheel naakt. Dit om de kwetsbaarheid van de fietser in het verkeer te 

benadrukken en omdat wij trots zijn op ons lichaam. 

 

Deelnemers verzamelen zich tussen 12.00 en 13.00 uur aan de oostzijde van station 

Amsterdam Amstel of gaan rechtstreeks naar Frankendael. Vanuit Amsterdam Amstel worden 

de deelnemers begeleid naar FrankendaeI waar men zich kan voorbereiden op de tocht en evt. 

bodypainten. De tocht start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur in het Vondelpark waar we 

tot uiterlijk 18:00 naakt kunnen blijven. 

 

Onderweg worden er een aantal foto-stops gehouden om de deelnemers in contact te brengen 

met het publiek en om foto’s te maken. Deelname is gratis en men hoeft zich niet van te voren 

aan te melden. Wij roepen een ieder, man, vrouw, jong, oud op om mee te doen. 

Doe dus mee en laten we deze rit tot een daverend succes maken. 

 

De route kun je hier vinden: https://afstandmeten.nl/index.php?id=3213110 

 

Nadere info op onze FB pagina: https://www.facebook.com/worldnakedbikerideamsterdam/   

of via e-mail: wnbrnederland@gmail.com 

 

Arnold Palthe, coördinator WNBR 
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WORLD NAKED BIKE RIDE Amsterdam 2022 

 

This year, the WNBR Amsterdam will take place on Saturday July 2nd. If for some reason 

July 2nd isn't possible (e.g. weather too bad) the ride will be moved forward to Saturday, 

August 27th. 

 

This a demonstration to protest against dependency on fossil fuel, air pollution, emission of 

CO2 , nitrogen and warming of our planet. We ride naked – or as bare as you dare – to 

emphasize the vulnerability of cyclists in today’s busy traffic and because we are proud of our 

bodies, the cleanest engine on the planet.   

 

Assembly point is the eastern side of railwaystation Amsterdam Amstel between noon and 1 

p.m. From there you’ll be  guided to Park Frankendael or go to this park directly. Departure is 

at 2 p.m and the ride ends around 5:30 p.m. in the Vondelpark where we can remain naked 

until 6 p.m. 

 

There will be three stops of 15 minutes each on the way to get in touch with the public and to 

take pictures. We call on everyone, male, female, young (minimum 18) and old  to participate 

and make this ride a splashing success. 

 

You can find the route here: https://afstandmeten.nl/index.php?id=3213110 

 

More info on our FB page: : https://www.facebook.com/worldnakedbikerideamsterdam/ or by 

email: wnbrnederland@gmail.com 

 

Arnold Palthe, WNBR coordinator 
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