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aan de kust



Beste lezer,

Anderhalve eeuw lang al heeft het toerisme een diepe en blijvende invloed uitgeoefend op de Vlaamse kust. Onder 

de steeds aangroeiende stroom van vakantiegangers veranderden de kustgemeenten grondig van aanblik. De beperkte 

beschikbare ruimte – een 65 kilometer lange strook – werd ingepalmd door toeristische voorzieningen. Overal verrezen

hotels en flatgebouwen. Er werden tram- en treinverbindingen aangelegd en er kwamen nieuwe wegen en snelwegen.

Vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw kende het kusttoerisme een massaal succes. Verscheidene decennia lang

vervulde de Vlaamse kust een mooie en unieke rol in onze samenleving.

Vandaag staat de Vlaamse kust voor geheel nieuwe uitdagingen. Hoe handhaven wij de toeristisch-recreatieve aantrek-

kingskracht van deze regio? Hoe reageren wij op de steeds grotere concurrentie van goedkope, zonzekere bestemmingen?

Hoe kunnen wij tegelijk ook het milieu en het architecturale en culturele erfgoed beschermen? Welke toeristische ontwik-

kelingen moeten wij ondersteunen? Welke moeten wij beheersen?

Op deze en talrijke andere strategische vragen hebben alle kustgemeenten en vertegenwoordigers uit diverse (beroeps-)

organisaties in nauwe samenwerking met Westtoer en Toerisme Vlaanderen antwoorden geformuleerd. Samen vormden

zij een adviesgroep die de afgelopen vijftien maanden een Strategisch Beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust

mee heeft voorbereid. Via deze brochure neemt u alvast kennis van de krachtlijnen van dat plan. 

Het uiteindelijke doel van dat plan vatten wij als volgt samen…

• synergie-effecten op gang brengen tussen diverse publieke en private spelers in de regio;

• richting geven aan het Vlaamse en het Provinciale beleid met betrekking tot het kusttoerisme;

• richting geven aan de strategische beslissingen van de kustgemeenten en de private aanbieders 

van toeristische faciliteiten en attracties;

• een coherente visie formuleren op de ontwikkeling van geschikte toeristisch-recreatieve producten 

(waaraan meteen een gericht commercialiseringsbeleid, een krachtig managementinformatiesysteem, 

een dynamische organisatiestructuur en de nodige financieringsmechanismen kunnen worden 

gekoppeld).

Wij hopen dat u zich samen met ons en alle anderen die professioneel bezig zijn met de toekomst van de Vlaamse kust,

zult blijven inzetten voor één van de meest boeiende regio’s van ons land.

Piet Jaspaert, voorzitter Raad van Bestuur Toerisme Vlaanderen

Urbain Claeys, administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen

Patrick Van Gheluwe, gedeputeerde Toerisme Provincie West-Vlaanderen

Paul Boerjan, gedelegeerd bestuurder Westtoer
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1] DE DROOM
voorlopig nog een verre bestemming

De uitvoerbaarheid van een strategisch plan hangt evenzeer af van een realistische inschat-

ting van de bestaande situatie als van een goedgekozen taakstelling. Daarom formuleerden

wij een duidelijke missie voor het toeristische en recreatieve beleid aan de kust. 

Een missie voor de beleidsmakers

Welke doelstellingen moet de uitvoering van het strategische beleidsplan helpen verwezen-

lijken? De werkgroep Strategisch Beleidsplan Kust formuleerde volgend antwoord:

“Het kusttoerisme moet op duurzame wijze de maatschappelijke recreatieve

behoeften van de Vlamingen en Belgen opvangen. Tegelijk moet de socio-

economische positie van het toerisme in de regio worden veiliggesteld.”

Deze beide zinnen vatten inderdaad een verreikend programma samen. In de eerste plaats er-

kent de missie het grote maatschappelijke belang van de kust als kwalitatief hoogstaande toe-

ristisch-recreatieve regio. Het (verblijfs)toerisme blijft één van de belangrijkste opdrachten

van het kustgebied. Daarom moet de toegankelijkheid van deze streek voor iedereen op lange

termijn worden verzekerd.

Het toerisme is van vitaal belang voor de economie en de tewerkstelling in de kuststreek.

Daarom moet ook de socio-economische positie van de toeristisch-recreatieve sector worden

veiliggesteld.

Anno vandaag is het volstrekt ondenkbaar economische en toeristische recreatieve activitei-

ten te ontwikkelen, zonder de effecten ervan op het milieu te controleren. Het natuurlijke

ecologische systeem en het culturele erfgoed zijn samen bepalend voor de aantrekkingskracht

van de kust. Het komt er dus op aan zuinig om te springen met de beschikbare ruimte en de

ecosystemen om ook de komende generaties de kans te bieden van de kust te genieten.

De kwestie van de duurzame mobiliteit naar en langs de kust hangt hier nauw mee samen. Het

openbaar vervoer en de zachte verkeersvormen moeten meer aandacht krijgen aan de kust.

Attracties en voorzieningen die veel verkeer genereren moeten oordeelkundig in de regio

worden ingepast.

Ten slotte moet ook een goed evenwicht gevonden worden tussen de behoeften van diverse

permanente en tijdelijke bewoners van badplaatsen. De kustgemeenten moeten aangename
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biotopen zijn voor de eigen bevolking, maar ook voor verblijfstoeristen in commerciële lo-

giesvormen, tweede verblijfstoeristen en dagtoeristen. Tussen deze verschillende groepen

moet een duurzaam evenwicht tot stand worden gebracht.
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2] IN DE BRANDING
een kritische situatieanalyse 

Aan de formulering van het ‘Strategische Beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust’

ging een kritische onderzoeksfase vooraf. De actuele marktpositie van de Vlaamse kust als

toeristisch-recreatief product werd tot in de details geanalyseerd. Daarbij ging onze aandacht

zowel naar de interne sterkten en zwakten van de kuststreek als naar de externe factoren die

het toerisme kunnen beïnvloeden.

Uit het uitgebreide aanbod aan feiten en cijfers distilleerden wij volgende conclusies…

1. De ruimtelijke planning

Het kusttoerisme ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw. Toen was er nog geen

sprake van enige stedenbouwkundige wetgeving. Aanvankelijk werden sommige badplaatsen

wel ontwikkeld volgens kwalitatief hoogstaande ruimtelijke plannen. Maar na de tweede 

wereldoorlog en vooral in de jaren zestig onderging de kust een ingrijpende gedaanteverande-

ring. Het toerisme werd gedemocratiseerd en de vraag groeide exponentieel. Die metamor-

fose werd niet in goede banen geleid door een stevige ruimtelijke ordening. Pas in de jaren

zeventig werden de gewestplannen van kracht, maar zelfs dan waren er nog ongelukkige ruim-

telijke ontwikkelingen. De ruimtelijke planning hield dus geen gelijke tred met de ontwikke-

lingen aan de kust en dat leidt vandaag tot diverse problemen.

Zo werden kampeerterreinen aangelegd in natuurgebieden of agrarische zones waar ze naar

hedendaagse begrippen niet thuishoren. Lange tijd werden ze ongemoeid gelaten. Soms pro-

beerden de gewestplannen de kampeerterreinen te concentreren, maar dat leidde dan weer

tot onaantrekkelijke monofunctionele gebieden.

Her en der werd ook polderland ingepalmd voor toeristisch-recreatieve voorzieningen, zon-

der dat daarbij werd stilgestaan bij de impact op het landschap. Het resultaat is vaak een on-

aantrekkelijk polderfront.

Aan de zeedijk werden vaak te hoge flatgebouwen opgetrokken. Bovendien was de architec-

tuur niet altijd even geïnspireerd en de appartementen zelf werden soms erg krap bemeten.

Ook aan de straten achter de dijk leidde de steeds groeiende vraag naar vakantieverblijven

tot zogeheten verticale verdichting.

Vandaag beschikken wij over nieuwe instrumenten (het decreet op de ruimtelijke ordening,

structuurplannen, uitvoeringsplannen en verordeningen) waarmee wij werk kunnen maken
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van een betere ruimtelijke ordening. Hoewel de fouten uit het verleden niet kunnen worden

uitgewist, kan vanaf nu een betere ruimtelijke kwaliteit worden nagestreefd.

2. De moeilijke overgang van reactieve naar proactieve ontwikkeling

Tot voor kort was de belangstelling voor de kust als vakantiebestemming zo massaal dat de

toeristisch- recreatieve ontwikkelingen de marktvraag enkel hoefden te volgen. Dat leidde

tot een gefragmenteerd aanbod en een verwaarlozing van het natuurlijke systeem en het ar-

chitecturale erfgoed. Het aanbod was niet altijd even professioneel en was bovendien weinig

gericht op specifieke doelgroepen. Op wijzigende markttendensen werd niet of laattijdig ge-

reageerd.

De voorbije jaren is de situatie sterk veranderd. De concurrentie nam toe en de toeristen wer-

den veeleisender. Het aantal vakantiegangers dat een maand aan zee doorbrengt, is sterk 

gedaald. Steeds meer mensen geven nu de voorkeur aan korte verblijven of zelfs aan week-

endverblijven en sportieve vakanties aan zee. Wij moeten dus dringend werk gaan maken

van een nieuwe proactieve aanpak. Aandacht voor kwaliteit en voor de behoeften van speci-

fieke doelgroepen zal daarbij voorop staan. Tevens moet meer nadruk worden gelegd op het

behoud van het natuurlijke systeem en het landschap van het kustgebied. Deze elementen

zijn immers essentiële ingrediënten van het toeristische kustproduct. Er moet ook meer sa-

menhang tot stand worden gebracht tussen het nieuwe en het bestaande toeristische aanbod

waarbij moet worden gestreefd naar complementariteit op regionaal niveau.

3. Het toenemende belang van het tweede verblijf en het dagtoerisme

Het tweedeverblijfstoerisme aan de kust (zowel in individuele tweede verblijven als in ge-

groepeerde tweede verblijven, residentiële standplaatsen of huisjes in vakantiedorpen)
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Stemmen uit de verhuursector

Jan Jassogne, gedelegeerde van CIB Kust, verklaart de achteruitgang in de verhuur van appar-

tementen aan de kust: 

“Mensen huren minder appartementen, want de huurders worden kopers. Bovendien is de ver-

blijfsduur korter en moet onze sector concurreren met de rest van de wereld. Opvallend is dat we

vroeger niet veel promotie moesten maken, een enkele advertentie was voldoende. Geïnteresseer-

den kwamen op ons af. Nu moeten alle marketingtechnieken worden bovengehaald om onze pro-

ducten aan de man te brengen. Een andere handicap is het gebrek aan labeling, hoewel dat voor

andere sectoren zoals de hotels en campings wel is ontwikkeld. Een kwaliteitslabel is nochtans erg

belangrijk voor de internationale markt.”



neemt hand over hand toe. Gedeeltelijk spelen speculatieve redenen hier een rol. Gedeelte-

lijk is echter de toenemende vraag naar tweede verblijven een maatschappelijk feit. Vooral

welgestelde actieve senioren (50 tot 65-jarigen) willen graag investeren in een snel bereikba-

re tweede verblijf op een aantrekkelijke bestemming. Sommigen denken eraan om na hun

pensionering zich definitief aan de kust te vestigen.

Een gevolg van de toenemende vraag naar tweede verblijven aan de kust is dat de grondprij-

zen er sterk zijn gestegen en dat werkt dan weer een daling van het aantal commerciële logies-

vormen in de hand (commerciële logiesvormen bieden tegen betaling logies aan voor een

welbepaalde periode). Vastgoedmakelaars kopen echter hotels en kampeerterreinen op om 

ze om te vormen tot individuele tweede verblijven of tweede verblijfcomplexen. Dat leidt

dan weer tot een daling van het aantal hotels aan de kust, terwijl net de vraag naar overnach-

tingen in hotels toeneemt. Dat is immers de logiesvorm bij uitstek voor korte vakanties. Kam-

peerterreinen en kampeerverblijfparken worden eveneens steeds vaker opgekocht om plaats

te maken voor tweede verblijfcomplexen. 

Door deze ontwikkeling komt het democratische karakter van een verblijf aan de kust steeds

meer in het gedrang. Bovendien gaan er op deze wijze ook arbeidsplaatsen verloren in deze 

logiesvormen, wat haaks staat op het voornemen om het socio-economische belang van het

kusttoerisme hoog te houden.

De omschakeling naar tweedeverblijfstoerisme kan op termijn ook nadelig uitpakken voor de

sfeer in de badplaatsen. Steeds meer tweede woningen blijven immers onbezet in het hoog-

seizoen. De eigenaars brengen op dat moment hun hoofdvakantie door in het buitenland. Een

vergelijkbare ontwikkeling doet zich ook in het buitenland voor (bijvoorbeeld in Le Touquet).

4. De samenwerking in de kustregio

De verschillende badplaatsen hebben zich onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Iedere kust-

plaats werkte aan een eigen uitstraling en beschouwde de buurgemeenten altijd min of meer

als concurrenten. Die uitgesproken identiteit van de badplaatsen is vandaag een sterke troef

van de kust. De onderlinge wedijver is dus goed, maar mag zeker niet ontaarden in een gena-

deloze concurrentie. Wat we vooral moeten voorkomen, is dat alle badplaatsen hetzelfde aan-

bod willen gaan ontwikkelen. Dat zou vooral contraproductief werken. Er is dus nood aan

meer onderling overleg over de inplanting van attracties of evenementen die een bovenloka-

le uitstraling kunnen hebben. 

Ook de samenwerking binnen de toeristisch-recreatieve branche en tussen de publieke en de

private sector liet vaak te wensen over, waardoor de productontwikkeling en de commercia-
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lisering niet altijd even succesvol waren. De laatste jaren is aan dit front gelukkig al heel wat

verbeterd.

5. Het overleg tussen de betrokken sectoren

Beslissingen van de sector kustverdediging van het Vlaamse Gewest (Administratie Water-

wegen Kust) of een federale wet ter bescherming van het mariene milieu hebben duidelijk

een impact op het recreatieve gebruik van zee, strand en duinen. Wanneer AMINAL het be-

leid met betrekking tot de natuurontwikkeling in de duingebieden bijstelt, heeft dat even-

eens een uitwerking op het toerisme aan de kust. Hetzelfde geldt voor de beslissingen van tal

van andere instanties die bevoegd zijn voor mobiliteit, havenontwikkeling, duurzame ener-

giewinning, cultuur en landbouw. 

Tot voor kort was er slechts sporadisch overleg tussen de toeristische sector en deze overheids-

diensten. Hoewel daar recent verandering is in gekomen, is er nog steeds nood aan een meer

gestructureerd en periodiek overleg tussen toerisme en de internationale, federale, Vlaamse,

provinciale en gemeentelijke beleidsinstanties. De verschillende beleidsinitiatieven moeten

in de toekomst nog beter op elkaar worden afgestemd en vaak moeten compromissen worden

gezocht om voldoende ruimte te laten voor de sociaal- economische rol van het kusttoerisme.

Alleen op deze wijze kan de kust blijven bijdragen tot het welzijn in onze samenleving.

6. De noodzaak van een intern managementinformatiesysteem

Wie beleidsmatig met het kusttoerisme bezig is, moet het vandaag nog te vaak zonder bruik-

bare informatie stellen over tal van belangrijke kwesties zoals:

• de recente evoluties in het aanbod van commerciële logiesvormen en tweede verblijven; 

• het gedrag en de kenmerken van de tweede verblijfstoeristen aan de kust;

• evolutie in het aantal dagtoeristen;

• het gedrag en de karakteristieken van de dagtoeristen aan de kust.

Het gebrek aan informatie maakt het erg lastig de toeristische ontwikkelingen te volgen en te

sturen. Het is dus noodzakelijk een managementinformatiesysteem voor de kust ontwikke-

len. Dat systeem zal informatie verstrekken aan iedereen die beleidsbeslissingen moet treffen.

Daarom dient het toegankelijk te zijn voor publieke zowel als private actoren.
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3] DE KOERS BEPALEN
hoe verloopt de reis? 

Een missie krijgt concreet gestalte via de strategische doelstellingen die eruit worden afgeleid

om een gegeven situatie te stroomlijnen. Die doelstellingen worden dan op hun beurt ver-

taald in concrete acties die meetbare en verifieerbare resultaten moeten opleveren. Dat 

vergemakkelijkt het bijsturen.

De bakens uitzetten

Wij geven alvast de zeven strategische doelstellingen waaruit de acties zullen worden afgeleid

die tegen 2006 verifieerbare resultaten moeten opleveren. Iedere doelstelling wil iets extra’s

toevoegen aan de kust als toeristisch-recreatieve bestemming.

1. Een hedendaagse kwaliteitsbestemming

“Wij willen de Vlaamse kust ontwikkelen en herpositioneren als een

hedendaagse kwaliteitsbestemming voor commercieel verblijfstoerisme,

tweedeverblijfstoerisme en dagtoerisme.”

Uit de situatieanalyse blijkt duidelijk dat de commerciële logiesvormen aan de kust onder

druk staan. Die terugval willen wij trachten af te remmen. Daartoe zullen ruimtelijke en 

financiële maatregelen moeten worden getroffen en zullen ook passende producten moeten

worden ontwikkeld. Blijvende effecten van deze maatregelen kunnen pas op langere termijn

worden verwacht.

De tweede verblijven moeten ook vaker worden gebruikt. Het Strategische Beleidsplan

streeft niet naar een toename van dit soort verblijfseenheden, maar wel naar een hogere be-

zettingsgraad ervan. 

Wij willen de bezetting van de tweede verblijven tussen 2002 en 2006 met 6% laten stijgen.

2. Een bestemming met een duurzame aantrekkingskracht

“Wij willen de aantrekkelijkheid van de kust als toeristisch-recreatief

product op duurzame wijze versterken.”

De situatieanalyse maakte duidelijk dat alles wat het kustproduct zo aantrekkelijk maakt, niet

onder één noemer te vangen is. Daarom is het ook moeilijk hiervoor duidelijke streefdoelen
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te formuleren. Met de werkgroep Strategisch Beleidsplan Kust doen wij dat toch, hoewel niet

alles meteen kwantificeerbaar is.

Het behoud en het herstel van het natuurlijke en landschappelijke systeem van de kust moet

worden gekoppeld aan een beheerst recreatief medegebruik. Parallel hiermee moeten voor-

lichtingscampagnes worden opgezet over milieuvriendelijke afvalbeheersing. Iedere speler in

de toeristisch-recreatieve sector zal zijn zaken in toenemende mate op een milieuvriendelijke

wijze moeten gaan beheren.

Ook de kwaliteit van het stedelijke weefsel moet worden verbeterd. Dat houdt onder meer in

dat een netwerk van groengebieden moet worden ontwikkeld in en aan de rand van de bad-

plaatsen. Bestaande pleintjes en verharde openbare domeinen moeten beter worden inge-

richt. Bovendien moeten landmarks en typische landschappen in de badplaatsen worden

beschermd. Het is ook goed dat merkwaardige gebouwen een zinvolle toeristische invulling

krijgen en dat meer parkeerplaatsen aan de rand van de badplaatsen worden aangelegd.

Het spreekt vanzelf dat op bovenlokaal vlak eveneens een aantal hefboomprojecten moet

worden opgezet. Hierbij kan worden gedacht aan een selectief aantal nieuwe attractiepunten,

evenementen en voorzieningen die een meerwaarde betekenen voor de hele kuststreek en die

complemantair zijn aan het bestaande aanbod.

Duurzame ontwikkeling hangt ook samen met sociale zorg. De kust moet toegankelijk blijven

voor specifieke doelgroepen, zoals senioren, mensen met een handicap en gezinnen met klei-

ne kinderen.

3. Een economisch gezonde bestemming

“Wij willen de kust verder ontwikkelen als een regio 

met stabiele economische opbrengsten uit het toerisme”
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Stemmen uit de intercommunale

Philip van Haverbeke van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) vindt dat de publieke

ruimte een hefboom moet zijn voor de herwaardering van de badplaatsen en van de kust als ge-

heel. De inrichting van de publieke ruimte moet op een geïntegreerde manier gebeuren, met aan-

dacht voor mobiliteit, verblijfskwaliteit, verlichting en straatmeubilair. Veel kustgemeenten

hebben hiervoor reeds heel wat inspanningen geleverd, maar er kan nog steeds hard gewerkt wor-

den aan de kwaliteitsverbetering van de publieke ruimte.



Of deze doelstelling wordt gehaald, zal blijken uit de omzetcijfers van het commerciële ver-

blijfstoerisme, het tweedeverblijfstoerisme en het dagtoerisme. Maar eerst zetten we de cijfers

op een rijtje.

Indien niet wordt ingegrepen en het aanbod van de commerciële logiesvormen verder

krimpt, zal de jaaromzet in deze branche verder dalen van gemiddeld circa 664,3 miljoen euro

in 2000 tot circa 606,7 miljoen euro in 2006. 

Het Strategische Beleidsplan wil deze neerwaartse trend ombuigen en wil de reële omzet van

het commerciële verblijfstoerisme tussen 2002 en 2006 met 3% laten stijgen. Daarbij gaan

wij ervan uit dat het totale aantal overnachtingen in commerciële logiesvormen tussen 2002

en 2006 constant blijft, maar dat we een stijging kunnen realiseren van de gemiddelde beste-

ding met 3% per persoon en per overnachting. Dat moet het resultaat zijn van doelgerichte

acties naar specifieke doelgroepen toe.

Wat het tweede verblijfstoerisme betreft, willen wij de omzet verder doen stijgen door een ver-

hoogde bezetting van de bestaande verblijfseenheden. Wegens gebrek aan accurate gegevens

over de bestedingen is het moeilijk hiervoor een kwantitatief streefdoel voorop te stellen.

Voor de omzet uit het dagtoerisme rekenen wij op een verdere aangroei dankzij een verdere

spreiding van de daguitstappen over het jaar.
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Stemmen uit de hotelsector

Het aantal hotels aan de kust wordt bedreigd. Ook Michel Bero, voorzitter van de Horeca

midden-kust, vraagt om de bescherming van de hotelsector: 

“Het aantal appartementen stijgt, dus moeten we een minimum aantal hotels aan de kust garan-

deren en beschermen. Anders zal de kust als toeristische bestemming achterop hinken.”

Moeten hotels meer inspelen op specifieke doelgroepen?

M. Bero: “De kust telt al een aantal themahotels. Het aanbod aan sporthotels mag nog uitge-

breid worden, de beautycenters zijn op dit moment al ruim aanwezig. Het is ook niet de bedoeling

om alle hotels toe te spitsen op één bepaald thema, dat is de investering niet waard.”

Wat vinden vakantiegangers van de hotels aan de kust?

M. Bero: “De hotelsector aan de kust heeft een zeer goede naam, en we willen dat imago behou-

den. Daarom volgt ons personeel regelmatig opleiding over gastvriendelijkheid enzovoort. Van 

het ogenblik dat de deur opengaat, komt onze glimlach u tegemoet. Dat is ons principe. We den-

ken ook aan de milieuvriendelijkheid. We waren één van de eersten om afval te sorteren en we

proberen het waterverbruik te beperken, ook naar onze klanten toe. We informeren hen op een

professionele en informele manier hierover.”



4. Een bestemming voor alle seizoenen

“Wij willen de kust positioneren en ontwikkelen als 

een vakantiebestemming voor het hele jaar.”

Mensen kiezen steeds meer voor verscheidene kortere vakanties, gespreid over de seizoenen.

Dat is ook merkbaar aan de kust. Die seizoensspreiding heeft het voordeel dat de bestaande

logiescapaciteit op een meer efficiënte wijze wordt aangewend. Daarom willen wij ook toeris-

ten aantrekken in de winterweekends, buiten het hoogseizoen en de zogeheten schouder-

maanden.

De laatste jaren nam het aantal overnachtingen aan de kust buiten de zomermaanden gevoe-

lig toe. Als deze trend aanhoudt, zal het aandeel van de overnachtingen in commerciële 

logiesvormen buiten de zomermaanden stijgen van 50,6% in 2000 tot 57,0% in 2006. Deze

groei zal wel moeten worden ondersteund met extra inspanningen op het vlak van product-

ontwikkeling en commercialisering.

Ook voor het dagtoerisme willen wij de spreiding over het jaar ondersteunen.

5. Een aantrekkelijke bestemming, ook voor buitenlands toerisme

“Wij willen de risico’s voor het kusttoerisme spreiden door het aandeel 

van de buitenlandse overnachtingen in het geheel van de overnachtingen 

in commerciële logiesvormen op te voeren.”

De kust is erg afhankelijk van het binnenlands toerisme, dat helaas afneemt. Daarom willen

wij meer buitenlandse gasten aantrekken. In 2000 werden 20,4% van de overnachtingen in

commerciële logiesvormen door buitenlandse toeristen geboekt. Als deze positieve trend

aanhoudt, kan dat percentage oplopen tot 23,6% in 2006. Wij willen die trend ondersteunen

om het percentage zelfs tot 25% op te trekken.
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Stemmen uit de hotelsector

Vincent Deconinck, directeur van hotel Donny in De Panne: 

“Het onderscheid tussen de periodes van hoog -en laagseizoen is anders dan vroeger. Vroeger wa-

ren de zomermaanden juli en augustus het belangrijkst, nu is elk weekend en elke vakantieperiode

hoogseizoen. Daarom is het belangrijk dat de hotels open zijn, en dat heeft ook gevolgen voor de

differentiëring van de prijzen.”



6. Een bestemming die zich ook richt op nieuwe doelgroepen

“De groepen die vandaag al vakanties doorbrengen aan de kust 

(jonge gezinnen met kinderen, bejaarden,…) willen wij behouden. 

Tegelijk willen wij nieuwe doelgroepen voor commerciële logiesvormen

aantrekken door nieuwe marktsegmenten aan te boren en nieuwe 

producten en marktbenaderingen te ontwikkelen.”

De nieuwe groepen die het Strategische Beleidsplan wil aantrekken zijn:

• MICE-groepen (waarbij MICE staat voor Meetings, Incentives, Conferences en Exhibi-

tions);

• actieve senioren (tussen 50 en 65 jaar);

• jeugd- en jongerengroepen;

• personen met een handicap.

In 2000 boekten de bezoekers van meetings, conferenties, beurzen (MICE) 2,9% van alle

overnachtingen in commerciële logiesvormen. Dat was al een verdubbeling tegenover 1992.

Als die trend aanhoudt, kan het aandeel van zogeheten MICE-overnachtingen oplopen tot

5%. Dat cijfer zal echter pas worden gehaald als er ook bijkomende inspanningen worden ge-

leverd qua productontwikkeling en marketing. Voor andere groepen moeten in de toekomst

indicatoren worden uitgewerkt.
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Stemmen uit de sector voor zakelijk toerisme

“Congrestoerisme is bij ons al zeer populair,” zegt André Desmidt van de Dienst voor toerisme

Knokke-Heist.

“Uiteraard kan men aan de kust rekenen op de vaste waarden: het aanbod van zee, zand, dijken,

duinen, de hotels, een relaxe sfeer. Een congres met zicht op zee kan niet anders dan slagen.”

De MICE-markt is nog onontgonnen terrein, al komt daar snel verandering in. 

Cindy Verbruggen van Westtoer: 

“MICE is de afkorting voor Meetings, Incentives, Conferences en Exhibitions. Tot voor kort

werd er weinig promotie gemaakt voor deze markt, maar in het kader van het Strategisch Beleids-

plan Kust willen we de kust nu ook promoten als MICE-bestemming op de Belgische markt. De

gezamenlijke promotie is vernieuwend en uniek: zowel de overheid en de provincie als de badplaat-

sen en de hotelsector werken hiervoor samen. De promotionele campagne behoort tot mijn taak.

Die bestaat uit de deelname aan beurzen, de creatie van een brochure en een website. Daarnaast

bieden we ondersteuning aan de toeristische sector, zowel de publieke als de privé-partners.”



7. Een ideale bestemming voor het openbaar vervoer

“Wij willen het zachte weggebruik en het gebruik van het openbaar vervoer

naar en langs de kust stimuleren.”

Ook voor de dagtoeristen moet de kust een aantrekkelijke bestemming blijven. Maar hier

willen wij wel het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen. Ook het fietsgebruik aan

de kust willen wij stimuleren.
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Stemmen uit het openbaar vervoer

Toeristen kunnen gemakkelijk met de trein, tram, bus of fiets naar of langs de kust reizen. Ook

De Lijn doet daarvoor inspanningen zegt de heer De Man:

“De capaciteit van de verbindingen tussen de kustgemeenten is al sterk verhoogd: elke 20 minuten

rijden er bussen van Knokke naar Blankenberge, en in de zomermaanden is dat zelfs om de 

10 minuten. We willen ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren. Ook een

vlotte overstap van trein naar tram is erg belangrijk voor de toeristen. In Adinkerke bijvoorbeeld,

komen de treinen en trams samen in hetzelfde station. En we denken ook aan de recreatieve fiet-

sers. Het fietsroutenetwerk langs de kust houdt rekening met het traject van het openbaar vervoer.”

En wat met de veiligheid?

De Man: “Voor de veiligheid van het tramverkeer hebben we voldoende signalisatie voorzien en

proberen we zoveel mogelijk conflictpunten, zoals oversteekpunten, te beperken. Voetgangers-

doorsteken verlopen zigzag over rails, zodat niet alleen het auto- en tramverkeer wordt be-

schermd, maar ook de zwakke weggebruikers, namelijk de fietsers en voetgangers.”



4] MET VOLLE ZEILEN
de algemene marktstrategie 

De algemene doelstellingen zijn bekend. De vraag is nu: hoe kunnen we ze best realiseren?

Hoe gaan we concreet tewerk? Hoe doseren we onze energie? Hoe maken wij optimaal ge-

bruik van de beschikbare middelen?

Wij maken een onderscheid tussen de algemene marktstrategie en meer concrete strategische

krachtlijnen voor specifieke werkvelden. De algemene marktstrategie behandelen wij in dit

hoofdstuk. De specifieke krachtlijnen komen in volgend hoofdstuk aan de beurt.

1. Hoe willen wij dat mensen over onze kust denken?

Alle kustgemeenten hebben een eigen geschiedenis en een eigen identiteit die zij al vaak heb-

ben uitgespeeld in promotieacties die vooral op de binnenlandse markt waren gericht. Daar-

naast waren er ook de campagnes van Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen

waarin de kust werd gepresenteerd als een onderdeel van de bestemming Vlaanderen. 

Om de kust te behouden, te ontwikkelen en te promoten als een bestemming voor verblijfstoe-

risme in commerciële logiesvormen, is het noodzakelijk dat de hele regio als één kwalitatieve

toeristische streek wordt gepercipieerd. Zowel de gemeenschappelijke kenmerken als de indi-

viduele kwaliteiten van de kustplaatsen moeten dus maximaal onder de aandacht worden ge-

bracht. Deze aanpak sluit beter aan bij de wensen van de actuele toeristen en recreanten die er

graag eens op uit trekken en ook wel eens verder willen kijken dan de gemeentegrenzen van de

badplaats waar zij verblijven. Hier zijn dus synergie-effecten mogelijk tussen de badplaatsen

onderling, maar ook tussen de kustgemeenten en de achterliggende regio’s (Westhoek, Brugge

en Brugse Ommeland). Een bundeling van de krachten opent duidelijk nieuwe perspectieven.

Deze definitie van de kust als één toeristisch-recreatieve regio sluit natuurlijk niet uit dat voor

specifieke doelgroepen – de Britse markt bijvoorbeeld – heel eigen accenten kunnen worden

gelegd.

2. Welke soorten verblijven willen wij aanmoedigen?

Welke soort vakanties en verblijven aan de kust willen wij vooral aanmoedigen? 

De hiernavolgende verblijfstypes beschouwen wij in ieder geval als interessante toeristisch-

recreatieve producten. Dat betekent echter niet dat we ze ook allemaal even sterk op elke

markt zullen gaan promoten. Voor iedere geografische markt wordt een product-marktcombi-

natie vastgelegd die rekening houdt met de specifieke karakteristieken van die markt.
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• Weekend- en midweekvakanties zowel als vakanties van één week in commerciële logies-

vormen in de relatief zonnige topperiodes buiten juli en augustus (Pasen, mei, juni). 

• Weekend- en midweekvakanties zowel als vakanties van één week in de zogeheten

‘schoudermaanden’ (mei, juni, september en oktober), maar wel buiten de topperiodes.

• Langere (één tot twee weken) en kortere (midweek en weekend) vakanties in commer-

ciële logiesvormen in de zonnigste maanden juli en augustus.

• Winterweekends aan zee

• Korte verblijven het hele jaar rond, naar aanleiding van eendaagse seminaries, congressen

en meerdaagse incentives.

• Individueel dagtoerisme met openbaar vervoer.

• Dagtoerisme in groep (busuitstapjes) naar kustattracties in de dalperiodes.

Welk soort toerisme wensen wij te beheersen? 

Individueel dagtoerisme met de auto in de piekperiodes. Het is niet onze bedoeling dit soort

toerisme aan te moedigen. Wij proberen het wel in goede banen te leiden. Daarom willen wij

voorzieningen treffen die het leven van de dagtrippers kunnen veraangenamen zonder de

omgeving en het milieu extra te belasten.

3. Tot wie richten wij onze wervende communicatie?

In de ons omringende landen moet niet altijd even intensief over de Vlaamse kust worden ge-

communiceerd. Het budget is namelijk beperkt. Het is dus beter de middelen niet te veel te

versnipperen. Uit de kritische analyse van het toeristisch-recreative potentieel van de kust

blijkt dat wij de communicatie met goedgedefinieerde doelgroepen in volgende geografische

markten moeten handhaven of zelfs opdrijven. In volgorde van belang gaat het hier om:

• Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel (thuismarkt, consolidatiemarkt)

• Duitsland (expansiemarkt)

• Nederland (expansiemarkt)

• Wallonië en Franstalig Brussel, inclusief het Groot-Hertogdom Luxemburg 

(thuismarkt, consolidatiemarkt)

• Frankrijk (selectieve markt)

• Het Verenigd Koninkrijk (selectieve markt)

Waarover moeten wij het hebben met de verschillende doelgroepen in deze markten? 

Onderstaande tabel biedt een schematisch overzicht.
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4. De positionering van de kust

De kritische analyse van het toeristisch-recreative potentieel van de kust stelt ons in staat

een aantal concurrenten te identificeren. Gelukkig helpt het ons ook de eigenschappen te

ontdekken waarmee de kust zich positief kan onderscheiden van haar mededingers.

Voor de kortere vakanties zijn de belangrijkste concurrenten de Ardennen, de geïntegreerde

vakantiedorpen (in België en de nabije buurregio’s) en de Nederlandse kust. Voor de langere

vakanties moet de Vlaamse kust optornen tegen de Franse zuidelijke kust en tegen de reizen

naar de zon van de buitenlandse touroperatoren.

Voor de Ardennen en de geïntegreerde vakantiedorpen vormt de combinatie zee-strand-

duinen een sterk en interessant alternatief. Van de andere concurrenten moet de Vlaamse

kust zich onderscheiden door een complex mengeling van diverse aantrekkelijke kenmerken.

De Vlaamse kust is inderdaad erg levendig. Iedere vakantieganger komt er onvermijdelijk on-

der de invloed van de aanstekelijke prettige sfeer. Met hun aaneengesloten stranden nodigen

de badplaatsen uit tot fikse wandelingen, maar evengoed tot flaneren op de promenades en

langs de talloze winkels, restaurants (visgastronomie), cafés en attracties. Het boeiende ach-

terland met zijn talrijke overblijfselen uit een cultureel rijk verleden is altijd voelbaar nabij.

Om dit aantrekkelijke maar complexe aanbod te typeren, werd de slogan ‘meer dan zee en

strand’ gelanceerd. De Vlaamse kust is inderdaad zoveel meer dan zee en strand. Vanzelfspre-
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PRIORITAIRE PRODUCTEN VOOR ALLE MARKTEN
Product Doelgroep

Korte vakanties in topperiodes Gezinnen met kinderen tot 12 jaar
buiten juli en augustus (april, mei juni) Actieve senioren (50 - 65 jaar)

Korte vakanties in de schoudermaanden Gezinnen met kinderen tot 12 jaar
buiten de topperiodes Actieve senioren (50 - 65 jaar)

Weekends in de wintermaanden Koppels en singles zonder kinderen

Kunst en cultuurverblijf aan de kust Koppels en singels van alle leeftijden

SPECIFIEKE PRODUCTEN VOOR SPECIFIEKE MARKTEN
Product Doelgroep

Korte verblijven Bedrijven in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 
(meetings, incentives, seminars, conferences) en in mindere mate ook uit Zuid-Nederland

Korte vakanties in topperiodes Jongeren en vriendengroepen (18 - 25 jaar) 
buiten juli en augustus (april, mei, juni) uit Nederland en Duitsland

Langere vakanties in de zomermaanden Gezinnen met kleine kinderen uit Vlaanderen, Brussel, 
Wallonië en het Groot-Hertogdom Luxemburg

Langere vakanties buiten de zomermaanden 65-plussers uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië en 
het Groot-Hertogdom Luxemburg

Korte verblijven gekoppeld Cultureel geïnteresseerd publiek uit het Verenigd Konink- 
aan bezoeken aan de Vlaamse kunststeden rijk en uit Duitsland en dat reist met een touroperator

Dagtoerisme in groep Vlaamse, Brusselse en Waalse socioculturele verenigingen 
en scholen met belangstelling voor attracties en evenementen



kend zal deze positionerende slagzin in tal van wervende campagnes uiteenlopende invul-

lingen krijgen. Hij zal bijvoorbeeld worden gebruikt om aan onthaasting te refereren wanneer

het gaat om korte vakanties in dalperiodes.

5. Hoe organiseren wij de marketing van de kust?

Wij creëren één regionale kustpromotiepool. Daartoe bundelen wij middelen van de drie

bevoegde beleidsniveau’s (Vlaanderen, provincie en gemeenten) in één regionale promo-

tiepool. Tot 2006 blijft in deze pool circa 2.5 miljoen euro beschikbaar (met indexering).

Toerisme Vlaanderen is en blijft de leading partner voor de promotie van de kust in het bui-

tenland.

Wij verdelen de fondsen uit de regionale promotiepool volgens de prioriteiten van de

markt. Wij legden de prioriteiten voor de verschillende geografische markten vast in onze

marktstrategie. Deze prioriteiten zijn bepalend voor de wijze waarop wij onze middelen aan-

wenden om de kust te promoten in een markt. We voorzien echter ook ruimte voor ad hoc

operaties waarmee we inspelen op onverwachte opportuniteiten.

Wij willen de logiessector ertoe bewegen meer rekening te houden met de verblijfsduur, de

verblijfsperiode en de klantenloyaliteit bij het bepalen van hun prijzen. Om sneller te komen

tot een meer gedifferentieerde prijszetting zullen wij zorgen voor extra voorlichting en vor-

ming.

Over nieuwe productontwikkelingen of vernieuwingen op het vlak van prijsdifferentiatie

zullen wij snel, intens en doelgericht communiceren.

In alle geografische markt zullen wij directer gaan communiceren met specifieke doel-

groepen.

Wij willen de effectiviteit van de promotiemiddelen verhogen. Dat veronderstelt meer 

samenwerking tussen de diverse niveaus, een efficiënter gebruik van de communicatie-instru-

menten, een verruiming van de partnerships, een betere integratie van informatie-

technologie en een meer systematische meting van de effecten van de communicatieacties.

Wij willen dat zoveel mogelijk actoren het kustlogo gaan gebruiken.
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5] ALLE HENS AAN DEK
specifieke krachtlijnen

Om concrete inhoud te geven aan algemene marktstrategie moeten uiteindelijk ook kracht-

lijnen worden vastgelegd voor specifieke werkvelden. Deze krachtlijnen liggen aan de basis

van tal van maatregelen die deel zullen gaan uitmaken van diverse actieplannen.

1. De kust en de open ruimte

“Wij moeten zuinig omspringen met de schaarse ruimte aan de kust. 

De schaarse open ruimte die nog overblijft, moet zoveel mogelijk behouden

blijven terwijl de kwaliteit van de bestaande bebouwde ruimte in de mate

van het mogelijke moet worden verhoogd.”

De visie op de aanwending van de open ruimte is bepalend voor de toeristische productont-

wikkeling. Diverse beleidsdocumenten – waaronder ook het Provinciaal Ruimtelijk Struc-

tuurplan West-Vlaanderen van12 juni 2001 – bieden op dat vlak al heel wat houvast. Het

Strategische Beleidsplan formuleert tien specifieke krachtlijnen.

1 De structuurbepalende open ruimten aan de kust moeten worden gevrijwaard. De open

ruimten tussen de badplaatsen en de open ruimte van de polder achter de verstedelijkte kust-

band moeten zoveel mogelijk open blijven.

2 De natuurlijke structuur van zee, strand en duinen moet op een beheerste wijze ook

voor recreatieve doeleinden kunnen worden gebruikt. Dat betekent in de eerste plaats dat

de natuurlijke structuren van zee, strand en duinen voldoende toegankelijk moeten zijn voor

recreanten. Tegelijk moet er worden op toegezien dat de landschappelijke, ecologische en

zeewerende functies van deze natuurlijke structuren niet worden bedreigd. Het zijn uitgere-

kend deze natuurlijke en landschappelijke elementen van zee, strand, duinen en polders die

de kust tot een uniek toeristisch product maken. De zee is een unieke omgeving om te spelen,

te zwemmen en te sporten. De brede zandstranden nodigen uit tot tal van recreatieve en spor-

tieve activiteiten als wandelen, zeilwagenrijden, beachvolleybal, zandkastelen bouwen en

zonnen. Om heel wat van die zee- en strandactiviteiten optimaal te kunnen beoefenen, zijn

ondersteunende constructies als strandcabines, sanitair, stranddouches nodig of minstens

toch wenselijk. Vergunningen voor het oprichten van permanente constructies op het strand

mogen niet te lichtvaardig worden toegekend. Het recreatieve gebruik van de duinen staat

vaak haaks op hun belangrijkste natuurlijke functies, namelijk de kustverdediging en het 

bieden van een geschikte biotoop voor diverse planten en dieren. De diverse instanties die

bevoegd zijn voor natuurbehoud, zeewering en recreatie moeten daarom samen een geïnte-

greerde oplossing uitwerken die zowel recreatie als natuurbehoud mogelijk maakt.
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3 Bestaande bebouwde ruimten moeten optimaal worden benut. Dynamische toeris-

tisch-recreatieve ontwikkelingen waarvan de aantrekkingskracht het lokale niveau over-

stijgt, moeten zoveel mogelijk worden samengebracht op een aantal strategisch gekozen en

structuurbepalende plaatsen. Merkwaardige (oudere) gebouwen moeten bij voorkeur wor-

den bewaard en krijgen best een aantrekkelijke functie, waarbij ook gelet wordt op de finan-

ciële haalbaarheid van het herbestemmingsproject. Daarnaast moet ook voldoende aandacht

worden geschonken aan de kwalitatieve renovatie van alle andere bestaande bebouwing en

de inrichting van het openbare domein. Nieuwe complexe dynamische toeristisch recreatie-

ve ontwikkelingen (dit geldt niet voor golfterreinen) die een meerwaarde kunnen betekenen

voor de hele kust moeten worden gegroepeerd op een beperkt aantal locaties. De stedelijke

gebieden van Oostende, Knokke-Heist en Blankenberge beschikken over voldoende draag-

kracht. Daarnaast kunnen ook Nieuwpoort met de IJzermonding en de oude vismijnsite van

Zeebrugge (binnen het Bijzonder Plan van Aanleg) worden ingericht als geïntegreerde pro-

jectgebieden voor de kust. 

4 In badplaatsen die niet als strategisch projectgebied werden geselecteerd, mag slechts

onder strenge voorwaarden open ruimte voor nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen

worden ingepalmd. De nieuwe ontwikkelingen moeten verbonden zijn aan de kern van de

badplaatsen en mogen geen belangrijke natuurwaarden, landschappen en open ruimten aan-

tasten. Bovendien moet duidelijk zijn dat de nieuwe voorzieningen niet in bestaande ruimten

kunnen worden ondergebracht en dat ze een reële meerwaarde betekenen voor het kusttoe-

risme. Wat de uitbreiding van logies betreft, komen enkel nog commerciële logiesvormen in

aanmerking, dat zijn logiesvormen die voor relatief korte periodes worden verhuurd. Tweede

verblijven horen daar dus niet bij.

5 De omgevingskwaliteit moet worden verbeterd door de verticale verdichting verder af

te remmen en door aandacht te besteden aan de afwerking van het polderfront. De hoog-

bouw hypothekeert het landschap van de polders, dat nochtans een grote belevingswaarde

heeft voor toeristen. De achterzijde van de badplaatsen is doorgaans niet zeer kwalitatief afge-

werkt. Bij de ruimtelijke inrichting van het polderfront moet voortaan ook rekening worden

gehouden met het uitzicht op de badplaatsen vanuit de polders.

6 Binnen gebieden voor verblijfsrecreatie (op het gewestplan) moet de verblijfsfunctie in

commerciële logiesvormen worden beschermd. 

7 In alle badplaatsen moet worden gezocht naar een evenwicht tussen de woonfunctie en

het toerisme. Voor het commerciële verblijfstoerisme zijn dymamische badplaatsen erg be-

langrijk. Het moeten centra zijn waar mensen echt leven en wonen. De vraag naar tweede

verblijven heeft de grondprijzen opgedreven, waardoor het aantal vaste bewoners dreigde te

dalen. Daarom moet werk worden gemaakt van een aangepaste ruimtelijke ordening, een

adequaat huisvesting- en welzijnsbeleid en een degelijk parkeerbeleid. Zo kunnen we ervoor

zorgen dat de lokale bevolking nog kan wonen in de centra aan de kust.

8 Voor de kustregio is een differentiatie van de economische structuur belangrijk. Daar-
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om moeten industriële ontwikkelingen worden toegelaten. Ze worden best geconcentreerd

in de zeehavens van Oostende en Zeebrugge. Er moet ook een duidelijke grens worden ge-

trokken tot waar deze industriezones in de polders mogen doordringen. Bovendien mogen ze

de recreatieve verbinding parallel aan de kust of tussen de kust en de achterliggende polders

niet verstoren. 

9 De Koninklijke Baan moet worden ontwikkeld als beeldbepalend element. Zij moet de

badplaatsen op een kwalitatieve wijze met elkaar verbinden. Bij de herinrichting van de Ko-

ninklijke Baan moet worden gezorgd voor een goede integratie van de kusttramlijnen en aan-

gepaste inrichting in en tussen de kustgemeenten.

10 De verkeersafwikkeling naar en langs de kust moet worden verbeterd. Daarbij moet de

klemtoon meer worden gelegd op verkeersmanagement en op het openbaar vervoer. 

2. De kust en het milieu

“Wij moeten de impact van het kusttoerisme op het milieu beperken 

door zuinig om te springen met de schaarse, natuurlijke hulpbronnen.”

Het kusttoerisme is verantwoordelijk voor zeer aanzienlijke pieken in het verbruik van water

en elektriciteit en de productie van afval. Ook de file- en parkeerproblemen aan de kust zijn
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Stemmen uit de natuursector

Jean-Louis Herrier van AMINAL: “De afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap er-

kent dat toerisme belangrijk is voor de kust en dat de kust een belangrijke troef is voor toerisme.

Bedoeling is om de natuur in haar huidige toestand te behouden. We moeten een compromis, een

evenwicht zoeken: de natuur veiligstellen en het grote publiek daarvan laten genieten.”

“Het grootste project en de uitdaging is de herstelling van de IJzermonding. De IJzer is de enige

Vlaamse rivier die in zee uitmondt in de Vlaamse kust en is van groot belang. De monding is nu al

ontsloten via een wandelpad, met onderweg uitkijkpunten en vogelkijkhutten. Het bijhorend

fietspad maakt deel uit van de kustfietsroute. Het hele gebied is dus toegankelijk voor voetgangers

en fietsers.”

Peter Dewolf van de administratie Water- en Zeewezen is verantwoordelijk voor de zeewe-

ring langs de kust: “Wij onderhouden en renoveren zowel de harde zeewering – zeedijken en

strandhoofden – als de zachte zeewering, namelijk het strand en de duinen. De aantrekkelijkheid

van de zeedijken is belangrijk voor het toerisme, evenals de brede hoge stranden zoals in De Haan

en Knokke-Heist. Wij werken ook aan projecten die de drie belangrijkste functies van de duinen

moeten verzoenen: kustverdediging, natuur en toerisme. Daar is het pilootproject ‘De Fontein-

tjes’ zeker in geslaagd. Het gebied heeft nu brede duinen en een wandelpad.”



een vervelend bijproduct van het kusttoerisme. Daarom formuleert het Strategische Beleids-

plan ook hier een aantal ondubbelzinnige krachtlijnen.

1 De kust moet een efficiënt en esthetisch afvalinzamelingsysteem krijgen. Daartoe moe-

ten zowel de verblijfstoeristen als de exploitanten van hotels en de managers van verhuur-

kantoren gevoelig worden gemaakt voor het nut van een efficiënte en milieuvriendelijke

afvalinzameling. Zwerfvuil en hondenpoep op het strand en in de duinen moeten voorgoed

tot het verleden gaan behoren. Daarom moet ook worden gezorgd voor passende en esthe-

tisch verantwoorde vuilniscontainers die bovendien meeuwenbestendig zijn.

2 Stranden moeten zo veel als mogelijk op een natuurvriendelijke wijze worden schoon-

gemaakt.

3 Een rationeel gebruik van drinkwater moet worden gestimuleerd. Er moet ook spoedig

worden overgeschakeld op een meer duurzame drinkwaterproductie.

4 Toeristische ondernemingen moeten zelf een milieuvriendelijker beleid gaan voeren.

Daartoe zou een ‘groen label’ kunnen worden ontwikkeld dat wordt toegekend aan bedrijven

die aan een reeks objectieve voorwaarden voldoen. Dat zou uiteraard gunstig afstralen op de

markt. Alle bouwprojecten waarin de overheid op enigerlei wijze participeert, moeten zo veel

als mogelijk dienen als voorbeeld met betrekking tot het gebruik van duurzame materialen.

Privé-investeerders zullen worden gestimuleerd die voorbeelden te volgen.

5 Het gebruik van het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd voor de verplaatsingen

naar en langs de kust. Wie aan de kust verblijft gebruikt bij voorkeur ‘zachte’ vervoersmid-

delen. 

3. De kust en de leefbaarheid

“Zowel voor de toeristen als voor de lokale bevolking moeten de kwaliteit

van de woonomgeving en de veiligheid worden verzekerd.”

1 Dit betekent dat in de badplaatsen naar een evenwicht moet worden gezocht tussen

woonfunctie en toerisme. Voor de lokale bevolking moet dus een aangepast ruimtelijke en fis-

caal beleid worden ontwikkeld. Ook het huisvestings-, welzijns- en parkeerbeleid moeten op

hun noden worden afgestemd. Bij de ontwikkeling van nieuwe toeristische projecten moet

van meet af aan rekening worden gehouden met de impact op de lokale bevolking.

2 Toeristen en bewoners moeten er steeds weer worden op gewezen dat ze auto’s en woningen

goed moeten afsluiten en dat ze geen waardevolle voorwerpen in hun voertuigen moeten la-

ten liggen.
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4. De kust en de mensen

“Gezinnen met kinderen tot twaalf jaar, actieve senioren, bejaarden en

deelnemers aan seminars, conferenties en meetings zijn de belangrijkste

doelgroepen voor de promotie van de kust. Het toeristische kustproduct

moet daarom nog beter op hen worden afgestemd. Ook voor gehandicapten

moet een betere toegankelijkheid worden gegarandeerd.”

Wellicht kan het Franse ‘Station Kid’ systeem (in aangepaste vorm) ook aan onze kust wor-

den ingevoerd. Badplaatsen die door de inrichting van hun openbare domeinen, door hun

dienstverlening en door hun horecavoorzieningen als kindvriendelijk kunnen worden be-

stempeld, krijgen een label dat als signaal in de communicatie naar gezinnen met kinderen

kan worden uitgespeeld. Tegelijk moet worden nagegaan hoe de badplaatsen zich ook beter

kunnen organiseren om bejaarden en gehandicapten te ontvangen. Hetzelfde moet gebeuren

voor groepen die deelnemen aan seminaries, conferenties, meetings…

5. De kust en natuur en landschap

“Het doel is: het behoud en – indien mogelijk – het herstel van de

natuurlijke en landschappelijke structuur (zee-strand-duinen-polders)

gekoppeld aan een beheerst recreatief medegebruik.”

1 Ook op zee moet aan ruimtelijke planning en zonering worden gedacht. Het gaat hier

vooral om een internationale en federale bevoegdheid. Bepaalde activiteiten zijn vandaag al ge-

reglementeerd, maar helaas ontbreekt het soms nog aan uitvoeringsbesluiten. Hoe dan ook, het

recreatieve en sportieve gebruik van de zee moet voldoende worden gewaarborgd en het moet

mogelijk zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De visuele impact van bouwprojecten op zee

(windmolens) moet goed worden ingeschat, ook naar het toerisme toe. Ten slotte moet de poli-

tie de scheepvaart strenger controleren om vervuiling van de zee en stranden te voorkomen.
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Stemmen uit de provincie

Gedeputeerde Jan Durnez van de provincie West-Vlaanderen is voorstander van ‘geïnte-

greerd kustzonebeheer’: “De kust is belangrijk voor verschillende sectoren: toerisme, natuur, 

wonen… We moeten alle mogelijkheden in overleg vastleggen en op elkaar afstemmen om elkaar

niet in moeilijkheden te brengen. De provincie treedt op als coördinator en werkt samen met de ge-

meenten en het Vlaams Gewest. Door de grote aanwezigheid van toeristen willen we bijvoorbeeld

permanent aandacht vragen voor de afvalcampagne. We doen dat via een roadshow, de winkels

enz. Doel is dat de kust proper is en het afval beperkt wordt.”



2 Het gevarieerde recreatieve gebruik van de stranden moet worden gegarandeerd.

Stranden moeten hun publieke karakter behouden. Uitzonderlijk kan aan een zeer beperkt

aantal stranden met grote ecologische waarde een apart statuut worden geven, op voorwaarde

dat een gecontroleerde toegankelijkheid voor wandelaars verzekerd blijft.

3 Er is steeds meer vraag naar nieuwe recreatieve activiteiten op de stranden. Vaak verei-

sen die ook aangepaste voorzieningen en constructies. Het gevolg is dat de stranden – of ten

minste toch delen ervan – steeds meer worden ingepalmd door specifieke doelgroepen. Er

moet een eenduidig afwegingskader worden uitgewerkt over wat kan en niet kan. Dit moet in

samenspraak verlopen met de administraties bevoegd voor kustverdediging en natuur, met de

gemeenten en met de lokale actoren. 

4 De kwaliteit van het zeewater is van groot belang. De zee is immers niet alleen visueel erg

aantrekkelijk, ze verschaft ook veel plezier aan zwemmers en pootjebaders. Het oppervlakte-

water dat vandaag naar zee stroomt, is dankzij de inspanningen van het afgelopen decennium

nauwelijks nog vervuild. In de jachthavens komt wel nog vervuiling voor. Aan de (potentiële)

kusttoeristen moet dus veel duidelijker worden medegedeeld dat de kwaliteit van het zeewater

aan de Vlaamse kust zeer behoorlijk is en aan de Europese richtlijnen voldoet.

5 De fysieke veiligheid van de toeristen is zowel op zee als op het strand maximaal verze-

kerd. Dat is één van de sterkste troeven van de Vlaamse kust. Toch is er altijd wel nog enige

ruimte voor verbetering. De kusttoeristen moeten ook beter worden geïnformeerd over de

veiligheid van de Vlaamse kust. Tegelijk moet duidelijk worden gemaakt dat mensen beter

niet gaan zwemmen buiten de bewaakte zones.

6 Door het duinendecreet kwam er een einde aan het volbouwen van de duinen. De Vlaam-

se Gemeenschap koopt de laatste jaren ook steeds meer duinengebieden aan. Zo moet een

geïntegreerd duinenbeheer tot stand worden gebracht dat ruimte laat voor recreatief mede-

gebruik waarbij de ecologische waarde en de zeewerende functie van het duinenmassief niet

in het gedrang komen. Inrichtingsplannen voor recreatief medegebruik van duingebieden

kunnen hier oplossingen aanreiken.

7 De gave polderlandschappen in het achterland van de kust zijn complementair aan de

verstedelijkte kuststrook. Zij vormen een meerwaarde en moeten dus worden beschermd.

Aan de randen van de badplaatsen en op de overgangen van de duinen naar de polders willen

we kleinschalige bos- en parkgebieden ontwikkelen om het landschap beter te structureren.

Die bos- en parkgebieden komen in aanmerking voor intensiever recreatief gebruik. Tegelijk

moeten ook de polderfronten beter worden afgewerkt, zowel qua groenvoorziening als qua 

architectuur.
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6. De kust en de stad

“De kust is een sterk verstedelijkte toeristische bestemming. In het

stedelijke weefsel van de badplaatsen zijn vanzelfsprekend een aantal

bouwwerken bewaard gebleven die vandaag moeten worden beschermd. 

Om het kusttoerisme naar een kwalitatief hoger plan te tillen, moet meer

aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van de bebouwing, 

de architectuur en de inrichting van de openbare ruimten.”

1 De beeldbepalende stedelijke structuren uit het verleden (19de en 20ste eeuw) moeten

worden behouden, net als de landmarks die bepaalde badplaatsen typeren.

2 De zeedijk moet verder worden ingericht als een kwalitatief hoogstaande ‘maritieme

boulevard en balustrade’. Daarnaast moeten de bestaande verharde openbare ruimten (plei-

nen) in de badplaatsen beter en vooral groener worden ingericht. Goede openbare domeinen

zijn immers belangrijk voor de belevingskwaliteit van de verstedelijkte badplaatsen.

3 De parkeerruimte voor dagtoeristen op openbare ruimten in het centrum van de bad-

plaatsen moet zoveel mogelijk worden verplaatst naar de rand van de gemeenten.

4 De Koninklijke Baan moet verder worden heringericht als een kwalitatief beeldbepa-

lend element voor de kust. Haar verbindingsfunctie moet worden beperkt tot het lokale 

niveau. De ruimte die zo vrijkomt, moet op een kwalitatieve wijze worden ingevuld met veel

aandacht voor continuïteit, diversiteit en verkeersveiligheid.

5 De verlaten havengebieden in Oostende en Zeebrugge moeten worden ingericht als

multifunctionele aantrekkelijke ruimten met bovenlokale aantrekkingskracht. Daarbij

kan worden gerefereerd aan het maritieme verleden en de visserij van weleer.

6 Er moet een totaalplan worden ontwikkeld voor een netwerk van openbare groengebie-

den in de badplaatsen en in de onmiddellijke omgeving ervan. Randstedelijke groengebieden

zijn niet alleen belangrijk voor de landschapsopbouw, zij zijn ook interessant voor recreatief

gebruik.

7 Waardevolle bouwwerken, archeologische sites en waardevolle dorps- en stadsgezich-

ten moeten worden beschermd. Bovendien moeten concepten worden ontwikkeld die op

bovenlokaal niveau de ontstaansgeschiedenis van de badplaatsen en het lokale bouwkundige

erfgoed belichten. Nieuwe bouwprojecten moeten architecturaal van een hoger niveau zijn

dan de laatste jaren meestal het geval was.
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7. De kust en haar andere attractie-elementen

“Dankzij haar natuurlijke en landschappelijke kenmerken oefent de kust 

al een grote aantrekkingskracht uit op toeristen. Maar dat zijn

vanzelfsprekend niet de enige toeristisch-recreatieve attractie-elementen. 

Er zijn bijvoorbeeld ook de attractieparken, de musea, de jachthavens, 

de golfterreinen en de winkelstraten. Er kan op selectieve wijze een aantal

nieuwe, bovenlokale attractie-elementen worden toegevoegd, 

op voorwaarde dat ze een meerwaarde creëren voor de gehele kust 

en/of gericht zijn op een specifieke gewenste doelgroep.”

In het verleden ging de aandacht vooral naar de individuele attracties. Omdat we de kust nu

willen positioneren als één regio, is het belangrijk selectiever om te springen met de inpassing

van attracties. Wij willen namelijk meer differentiatie en complementariteit aanbrengen in

de kust als toeristisch product om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Het kan niet langer de

regel zijn dat alle kustplaatsen nagenoeg hetzelfde willen aanbieden.

1 Tussen de bestaande kustattracties en –musea moet een netwerk tot stand worden ge-

bracht. Nieuwe attracties kunnen pas worden ondersteund op bovenlokaal niveau wanneer

ze een meerwaarde betekenen voor de hele kust, complementair zijn aan de bestaande attrac-

ties en de gewenste doelgroepen aanspreken. Zij moeten ook worden ingepast op plaatsen die

vlot bereikbaar zijn via het openbaar vervoer.

2 Wat de organisatie van evenementen met regionale aantrekkingskracht betreft, moet

een actiever en meer sturend beleid worden gevoerd. De kustgemeenten moeten meer gaan

samenwerken om de initiatieven beter op elkaar af te stemmen. De evenementen moeten

worden gebruikt als imagoversterkende en seizoensverlengende elementen.
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Stemmen uit de evenementensector

Peter Craeymeersch, directeur van Toerisme Oostende: “Wij creëren evenementen buiten

het hoogseizoen die op een nieuwe, kwaliteitsvolle en imagoversterkende manier verblijfstoerisme

kunnen creëren in de minder drukke periodes. Zo is er het kunstproject langs de kust, waarin he-

dendaagse kunst en leven aan zee centraal staan. Het project loopt zes maanden, van april tot

september 2003, een zeer interessante periode. Het is een verdere stap in de samenwerking tussen

de verschillende kustgemeenten. De reacties vanuit Nederland op deze samenwerking bij vorige

initiatieven waren immers zeer positief, omdat de kust zich in zijn totaliteit toont aan het buiten-

land. Alle kustgemeenten krijgen ook de mogelijkheid om zich individueel te profileren en met hun

eigen troeven een meerwaarde te bieden aan de toerist.”



3 De kustjachthavens in Blankenberge, Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge kunnen zich

in beperkte mate verder ontwikkelen. De jachthavens moeten echter ook kunnen functione-

ren als aantrekkelijke openbare domeinen die passanten aantrekken. De verbinding tussen de

kustjachthavens en de binnenwateren moet worden versterkt door de ontwikkeling van

Nieuwpoort als draaischijf voor de binnenvaart.

4 Het mogelijke belang van het cruisetoerisme voor de Vlaamse kust moet onderzocht wor-

den. Dit kan bepalend zijn voor toekomstige investeringen. Ontwikkelingen die ertoe bijdra-

gen dat de kust profiteert van het cruisetoerisme, verdienen ondersteuning.

5 De golfsport wint duidelijk aan populariteit. De bestaande volwaardige golfterreinen 

(18 holes) worden behouden op voorwaarde dat ze de ecologische waarde van de duingebie-

den behouden of zelfs versterken. Onder bepaalde strenge voorwaarden kunnen nog enkele

nieuwe golfterreinen worden aangelegd (18 en 9/6 holes).

6 In alle badplaatsen is het winkelapparaat belangrijk als ondersteunend en min of meer

weersonafhankelijke voorziening. In alle badplaatsen moet de kwaliteit van het recreatieve

winkelapparaat worden versterkt. Dat veronderstelt een gericht beleid met betrekking tot de

winkelfaçades, de etalages, de reclameborden, de openbare ruimten enzovoort.

7 De casino’s moeten ook overschakelen op andere functies zoals culturele evenementen

en congressen.

29

Stemmen uit de campingsector

De campings proberen elk op hun eigen manier iets meer te bieden aan hun gasten. Kampeeruit-

bater Willy Vanelverdinge: “Voor ons is de verscheidenheid aan bezoekers erg belangrijk. We

mikken niet op de vaste jaarlijkse klanten, maar proberen verschillende mogelijkheden aan te bie-

den. Onze doelgroep zoekt de rust op, dus de camping is heel groen. Maar we geven de cultuur-

liefhebbers ook informatie over eventuele streekbezoeken. We geven zoveel mogelijk inlichtingen

over de verschillende mogelijkheden. Daarbij is de goede ‘gastheerschap’ heel belangrijk, van het

eerste telefoontje tot het onthaal in de camping. Mensen gaan immers op vakantie om te ontstres-

sen. Wij willen de mensen vooral een goed gevoel geven op onze camping. Orde, netheid, hygiëne

en veiligheid, maar ook respect voor het milieu horen daarbij. We maken gebruik van een milieu-

vriendelijke riolering, sorteren het afval en beperken de geluidsoverlast.”

Kunnen vakantiegangers met de motorhome ook op de campings terecht?

W. Vanelverdinge: “Er is veel vraag van hen voor een plaatsje op de camping, maar we kampen

met een gebrek aan ruimte. Samen met Toerisme Vlaanderen probeert de kampeersector al enkele

jaren een oplossing uit te werken voor de motorhomes. Wij willen kleinere plaatsen creëren aan

een lagere prijs.”



8. De kust en de dienstverlening

“Wij willen professionele, productieve en rendabele toeristische

ondernemingen aan de kust. Ook de publieke sector moet een vlotte 

en aangepaste dienstverlening verzekeren.”

1 De hele toeristische sector en vooral de horeca heeft het moeilijk professionele arbeids-

krachten aan te trekken, vooral in periodes van hoogconjunctuur. Hiervoor moeten oplos-

singen worden gezocht. Ook het verkrijgen van financiële middelen voor nieuwe

investeringen moet eenvoudiger worden gemaakt.

2 De commerciële logiesvormen moeten worden geholpen in hun concurrentiestrijd tegen

de tweede verblijven. Vooral de hotelfunctie moet worden versterkt, er is immers steeds meer

vraag naar nieuwe (congres)hotels. De bezettingsgraad van de hotels moet ook stijgen. Dat

kan door het verhogen van de activiteiten in de winterweekends en door het uitbreiden van

de recreatieve voorzieningen. Hotels moeten vlotter toegankelijk worden gemaakt voor ge-

handicapten, senioren en kinderen en ten slotte moeten zij ook hun service en de klantvrien-

delijkheid verbeteren. De kampeerfunctie moet eveneens worden beschermd tegen het

oprukkende tweedeverblijfstoerisme. Kampeerterreinen die zich toeleggen op het verhuren

van standplaatsen voor korte periodes en die investeren in de kwaliteit van hun domein, ver-

dienen aanmoediging en steun. Er is ook een passende oplossing nodig voor kampeerauto’s.

Kampeerterreinen die voorzieningen treffen voor dergelijke voertuigen, kunnen rekenen op

motiverende maatregelen. Algemeen moet het professionalisme van de campinguitbaters

omhoog en moet de persoonlijke service en klantvriendelijkheid verbeteren. Wat geldt voor

kampeerterreinen, geldt in grote lijnen ook voor vakantieparken. Voor de individuele huur-
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Stemmen uit de fietssector

Jurgen Van Praet (kabinet Minister Landuyt): “Samen met de gemeenten en alle andere

partners van het Strategisch Beleidsplan Kust willen we een mooie kustfietsroute ontwikkelen.

We streven naar een veilige, attractieve route langs de kust, van Knokke naar De Panne, langs

badplaatsen, de zeedijk en natuurgebieden. Fietsers mogen zelf hun route kiezen of kunnen ook

het hele traject afgaan. Dé uitdaging is de verkeersveiligheid, want de wegen zijn er niet aangepast

aan veilig fietsen. Aan de kust is hier voordien nooit echt werk van gemaakt. We werken hiervoor

samen met allerlei partners waar nodig, bijvoorbeeld in combinatie met De Lijn.”

Hoever staan de plannen?

J. Van Praet: “De attracties van de fietsroute bestaan al, en de bedoeling is om ze allemaal aan

elkaar te rijgen om de verkeersveiligheid te garanderen. Het traject ligt dus vast, de eerste realisa-

ties zullen zichtbaar zijn binnen enkele maanden. We hopen dat alles klaar is tegen 2003-2004,

waarna de route geoptimaliseerd wordt tegen 2006. Dan staat alles op punt.”



vakantiewoningen moet een consistent classificatiesysteem worden uitgewerkt. De bedoeling

hiervan is de kwaliteit te verhogen en potentiële klanten beter te informeren.

3 De kust speelt een belangrijke rol in het sociale toerisme en het jeugdtoerisme. Centra

die aan bepaalde erkenningsvoorwaarden zullen voldoen binnen het kader van het beleid

‘Toerisme voor Allen’, zullen kunnen rekenen op vlottere erkenningprocedures, betere orga-

nisatiestructuren, overleg en subsidiëringen.

4 Restaurants en cafés moeten klantvriendelijker en meer servicegericht gaan werken. Om hun

daarbij te helpen, komen er vormingsinitiatieven en zullen er taalcursussen worden georganiseerd. 

5 Acties die moeten leiden tot de vernieuwing van de infrastructuur voor water- en strandspor-

ten zullen kunnen rekenen op financiële en logistieke steun. Er komt ook ondersteuning voor ini-

tiatieprogramma’s voor deze sporten en redders zullen bijkomende opleidingen kunnen volgen.

6 Via vorming en betere informatica zal de werking van de toeristische diensten naar een

hoger plan worden getild.

7 Wandelen blijft één van de belangrijkste activiteiten van de kusttoeristen en zeker ook

van de senioren. Daarom moet het te allen tijde mogelijk blijven ononderbroken langs de

zeelijn te blijven wandelen. Ook de duinen moeten toegankelijk blijven voor de wandelaar,

op voorwaarde dat hun hoofdfuncties (zeewering en habitat voor de typische kustfauna en 

-flora) niet wordt aangetast. In de badplaatsen en tussen de badplaatsen en de polders zal ook

een netwerk van wandelpaden worden uitgestippeld.

8 Er moet een aantrekkelijke kustfietsroute worden uitgetekend die diverse badplaatsen met

elkaar verbindt en doorsteekt naar het fietspadennetwerk van de polders. Er zijn ook bijkomen-

de investeringen nodig in logies en rustpunten voor wielertoeristen. Ten slotte moeten de diver-

se doelgroepen beter worden geïnformeerd over het bestaan van al deze fietsvoorzieningen.

9 Het paardrijden zit in de lift. Nieuwe veilige ruiterpaden moeten worden aangelegd, en

bestaande maneges moeten worden geregulariseerd.

10 Er moet een aantrekkelijk aanbod van natuur- en milieu-educatieve voorzieningen wor-

den ontwikkeld. Dit moet evenzeer worden afgestemd op de actieve natuurliefhebbers als op

het ruime publiek.

9. De kust en het verkeer

1 Het piekverkeer naar en van de kust moet worden versoepeld via beperkte aanpassingen

van de infrastructuur en de toepassing van aangepaste verkeersmanagementtechnieken.

2 Er moet een parkeerbeleid worden ontwikkeld voor alle badplaatsen dat rekening houdt

met de noden van de lokale bevolking en van de verblijfstoeristen.

3 Voor hun verplaatsingen van, naar en langs de kust wordt het gebruik van het openbaar

vervoer gestimuleerd.

4 De zachte verplaatsingsvormen moeten worden gestimuleerd door onder meer de ver-

plaatsingen met de fiets langs de kust aantrekkelijker te maken.
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