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Cruise control

Hoe werkt dat eigenlijk, cruisen in 
de buitenlucht? Zou de komst van 
apps als Grindr, OkCupid en Tinder 
ervoor zorgen dat er minder man-
nen te vinden zijn in de Utrechtse 
bosjes voor vluchtig bloot vertier? 
Op welke plekken in Utrecht kom je 
het beste aan je trekken? Een on-
praktische gids voor gay cruisen, 
geschreven door een vrouw, die  
er misschien de ballen verstand van 
heeft, maar het wel rete-interessant 

vindt allemaal.
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Parkeerplaatsen, bosjes, parken, stations, openbare 
toiletten en urinoirs. Al klinken die laatste twee 
mij nou niet heel aantrekkelijk in de oren: seks kan 
overal. Mannen kunnen elkaar op een aantal openbare 
plekken in Nederland ontmoeten voor wat ontlading. 
Komen zonder verplichtingen. Ik vind dat interessant 
en app een vriend of hij dit weleens gedaan heeft. 
‘Tegenwoordig gebeurt afspreken veel meer online,’ 
zegt hij. ‘En elkaar ontmoeten op speciale avonden 
is ook populair.’ Even later stuurt hij een link van een 
homojongerenseksavond in een sauna. Seks in de 
sauna. Ik zou flauwvallen van de hitte, maar goed. Het 
gaat ook niet om mij natuurlijk. 

Terug naar de buitenlucht. Van de verschillende 
cruiseplekken in en rond Utrecht is Esso Nijpoort, 
langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum, the place 
to be. Hoe gaat zoiets in zijn werk?

In plaats van het halen van een slappe frikandel bij 
het tankstation, gaan mannen in alle soorten en maten 
voor een stijve variant in de bosjes. Tussen de strui-
ken liggen krokante tissues en condoomverpakkingen. 
Even verderop staan groepjes van drie, vier mannen 
te masturberen. De meesten met hun capuchon over 
het hoofd. Andere Don Juans staan alleen in het 
struikgewas en vragen aan een passerend hapje of 
ze afgetrokken willen worden of gepijpt. En als ze dat 
niet willen, of ze het bij hem willen doen. ‘Tussen twee 
en vijf uur is het op deze ontmoetingsplaats spitsuur,’ 
vertelt een man die hier zelf één keer per maand 
komt, als zijn vrouw aan het werk is. ‘Laatst waren er 
op een maandag meer dan veertig man.’
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Ondanks alle moderne liefdestechnologie zijn homo-
ontmoetingsplaatsen in de buitenlucht nog steeds 
erg populair, vertelt Evert van der Veen, bestuurs-
voorzitter van COC Midden-Nederland, de Regionale 
Vereniging  tot Integratie van Homoseksualiteit. Dat 
heeft bijvoorbeeld te maken met mannen die niet 
voor hun homoseksualiteit durven uit te komen, en 
met de spanning. ‘In de ruïnes van het ingestorte 
middengedeelte van de Domkerk is rond 1700 één 
van de eerste homo-ontmoetingsplekken ontstaan. 
Totdat in 1730 de koster zich hierover beklaagde en 
de sodomieten - mensen die doen aan anale seks 
- werden vervolgd. Dit was het begin van een grote 
sodomietenvervolging.’ Een bescheiden gedenksteen 
op het Domplein herinnert aan deze gebeurtenis. 

PISLUCHT  
Tegenwoordig is er een heus beleid voor homo-
ontmoetingsplaatsen. Het COC adviseert de 
gemeente hierbij. Van der Veen: ‘We bespreken de 
plekken waar wordt gecruiset. Sommige plekken 
worden gedoogd, op andere plekken, zoals bij de 
Sterrenwacht, is het bosschage flink gesnoeid, 
zodat mannen hier geen privacy meer hebben en de 
plek niet meer aantrekkelijk is. Een andere mooie 

Bij de Sterrenwacht is flink 
gesnoeid, zodat mannen geen 

privacy meer hebben
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historische  plek is het urinoir van Janskerkhof. Het 
trapje naar beneden, aan het grachtje. Ja, die pislucht in 
een urinoir is heftig, maar sommige mannen worden daar 
opgewonden van. Maar ook die plek bestaat niet meer.’

Hoe zit het met cruiseplekken voor vrouwen? ‘Dat 
is in het verleden geprobeerd in Amsterdam, maar 
daar was niet genoeg animo voor.’ Welke plekken in de 
stad op het moment actief zijn, dat moet ik van Evert 
op internet opzoeken. ‘De plekken trekken namelijk 
ook potenrammers aan. Maar als je wilt kun je het 
makkelijk op internet vinden. Weet je wat het mooie 
is aan zo’n baan - want zo worden de cruiseplekken 
ook wel genoemd - als je weet wat je moet zien, dan 
zie je ze. Anders heb je er geen last van. Toen ik in 
Den Haag werkte, ging ik in de middag altijd hardlopen 
met een collega. Daar liepen we ook langs een cruise-
plek. Ik heb mijn collega daar echt op moeten wijzen. 
Hij wist dat helemaal niet.’

Heb je door dit verhaal zelf zin gekregen om een 
keertje te gaan cruisen, dan wensen we je alvast heel 
veel plezier en geven we je deze tip: neem zo min 
mogelijk waardevolle spullen mee.

Als je met je broek op je knieën staat, ben je een 
gemakkelijk doelwit voor zakkenrollers. En dat zijn 
nou juist de vingers die je niet in je broek wilt hebben.  

‘Die pislucht in een urinoir is 
heftig, maar sommige mannen 
worden daar opgewonden van.’
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Zonder solide basis ben je nergens. Dat 

geldt ook voor deze Utrechtse rappers. De 

Dakhaas portretteerde ze met hun moeder, 

op de plek waar ze zich thuis voelen. 
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