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VOORWOORD

Het	eerste	Strategisch	Beleidsplan	voor	Toerisme	aan	de	Kust	werd	in	2002	door	Westtoer	in	samenwerking	met	
Toerisme	Vlaanderen	opgemaakt.	Ondertussen	zijn	we	7	jaar	verder	en	is	er	bijzonder	veel	gebeurd.	Niet	alles	van	
wat	in	2002	werd	vooropgesteld	kon	worden	gerealiseerd,	maar	het	totaalplaatje	is	meer	dan	positief.	Er	zijn	talrijke	
aanzetten	tot	vernieuwing.	

Dit	nieuwe	beleidsplan	bekijkt	op	een	kritische	manier	de	stand	van	zaken	inzake	het	kusttoerisme	en	legt	de	verdere	
ontwikkelingslijnen	vast	voor	de	periode	2009-2014.	Het	beleidsplan	werd	opgemaakt	door	Westtoer	samen	met	
Toerisme	Vlaanderen.	Het	proces	werd	begeleid	door	een	plangroep	met	deskundigen	van	beide	instanties.	

Diverse	regionale	en	lokale	actoren	konden	hun	inbreng	doen	waardoor	een	draagkracht	werd	verworven	voor	het	
plan.	 Er	 werden	 gesprekken	 gevoerd	 met	 de	 burgemeester	 of	 schepen	 voor	 toerisme	 en	 het	 diensthoofd	 toeris-
me	 van	 de	 kustgemeenten.	 Via	 een	 individueel	 overleg	 werd	 ook	 de	 mening	 van	 andere	 actoren	 gevraagd.	 Een		
toetsingsgroep	 waarin	 regionale,	 provinciale	 en	 Vlaamse	 publieke	 en	 private	 actoren	 uit	 de	 toeristische	 en		
aanverwante	sectoren	werden	samengebracht	kwam	zesmaal	samen	om	de	grote	lijnen	van	het	plan	te	bespreken.	

Het	beleidsplan	werd	goedgekeurd	door	het	Raadgevend	Comité	bij	Toerisme	Vlaanderen	in	augustus	2009	en	door		
de	Provincieraad	van	West-Vlaanderen	in	september	2009.

Het	beleidsplan	formuleert	de	grote	strategische	krachtlijnen.	De	concrete	uitvoering	zal	gebeuren	in	jaarlijkse	actie-
plannen	die	opnieuw	met	diverse	actoren	overlegd	zullen	worden.

Deze	 samenvatting	bundelt	de	belangrijkste	onderdelen	 van	het	beleidsplan,	met	de	nadruk	op	de	actiegerichte		
strategie.	De	planhorizon	is	2014.	De	integrale	versie	van	het	beleidsplan	is	te	raadplegen	op	de	websites	www.westtoer.be	
en	www.toerismevlaanderen.be.	

Westtoer	en	Toerisme	Vlaanderen	houden	er	aan	alle	personen	die	een	bijdrage	 leverden	aan	de	opmaak	van	dit	
strategisch	beleidsplan	van	harte	te	bedanken.
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MISSIE

De	 missie	 vormt	 het	 algemeen	 kader	 voor	 het	 strategisch	 beleidsplan.	 Ze	 geeft	 in	 enkele	 zinnen	 de	 langetermijn-	
doelstellingen	en	visie	weer	voor	het	toeristisch	beleid	op	bovenlokaal	niveau.	Het	strategisch	beleidsplan	zelf	moet	een	
antwoord	geven	op	hoe	de	missie	zal	worden	gerealiseerd	in	een	beleid	op	middellange	termijn.

	 De	missie	voor	het	bovenlokaal	beleid	voor	het	kusttoerisme	kan	als	volgt	worden	geformuleerd:
	 •	 Veiligstellen	van	de	socio-economische	positie	van	het	kusttoerisme;
	 •	 Op	een	duurzame	wijze	opwaarderen	en	vermarkten	van	de	Kust	als	een	kwalitatieve	bestemmingsregio

		 voor	het	hele	jaar	met	zorg	voor	de	natuurlijke	dragers	van	het	kusttoerisme;
	 •	 Inspelen	op	de	wijzigende	behoeften	van	een	breed	publiek	van	toeristen.

Veiligstellen van de socio-economische positie van het kusttoerisme

Het	beleid	streeft	ultiem	naar	meer	inkomstencreatie	en	meer	volwaardige	werkgelegenheid	aan	de	Kust.	Het	toerisme	is	
een	belangrijke	sector	voor	de	kusteconomie	en	moet	dit	ook	blijven.

Op een duurzame wijze opwaarderen en vermarkten van de Kust als een kwalitatieve bestemmingsregio voor het hele jaar met 
zorg voor de natuurlijke dragers van het kusttoerisme

Het	omgaan	met	de	pieken	gerelateerd	aan	de	weersomstandigheden	en	het	spreiden	van	de	bezoekersaantallen	over	
het	hele	 jaar	zijn	belangrijke	uitdagingen.	Het	kusttoerisme	is	niet	enkel	afhankelijk	van	het	weer	maar	ook	van	andere		
natuurelementen	als	zee,	strand	en	duinen.	Bij	het	ontwikkelen	van	toeristische	producten,	maar	ook	bij	het	ontwikkelen	
van	een	beleid	in	andere	sectoren,	moet	zorgzaam	worden	omgegaan	met	deze	natuurlijke	dragers	om	ervoor	te	zorgen	
dat	ze	niet	worden	aangetast	voor	de	volgende	generaties.	

Inspelen op de wijzigende behoeften van een breed publiek van toeristen

De	Vlaamse	Kust	moet	zich	onderscheiden	als	een	eigentijdse,	kwalitatieve	toeristisch-recreatieve	bestemming	tegenover	
concurrerende	toeristische	bestemmingen.	Aandacht	voor	de	traditionele	belevingselementen	van	het	kustgebeuren	moet	
daarbij	gepaard	gaan	met	aandacht	voor	nieuwe	belevingsaspecten	die	te	maken	hebben	met	meer	recente	ontwikkelingen	
in	de	behoeften	van	de	 toerist.	De	Kust	 is	dé	belangrijkste	 toeristische	bestemming	van	de	Vlamingen.	Het	 is	daarom	
maatschappelijk	 belangrijk	 om	 de	 Kust	 als	 toeristische	 bestemming	 toegankelijk	 te	 houden	 voor	 iedereen.	 Dit	 onder-
deel	van	de	missie	vraagt	aandacht	voor	de	behoeften	van	specifieke	doelgroepen	die	daarom	niet	onmiddellijk	hogere		
bestedingen	met	zich	meebrengen.	Het	gaat	om	het	ontwikkelen	van	toeristische	producten	voor	de	jeugd,	voor	personen	
met	beperkingen	en	voor	minder	kapitaalkrachtige	bevolkingsgroepen.
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Nieuwpoort

Middelkerke

Oostende

Bredene
De Haan

Knokke-Heist

Koksijde

De Panne

Blankenberge

Zeebrugge

42 729

Vakantiewoningen
Vaste standplaatsen op campings
Hotels
Toeristische standplaatsen op campings
Andere vormen van logies

86 279

49 741

110 721

44 894 36 266

63 490

42 844

3 598

100 104

Structuur van het logiesaanbod (in bedden) aan de Kust 
naar kustgemeente en logiesvorm, 2007
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STAP 1: DIAGNOSE

1. ENKELE KERNCIJFERS

Bijna 581000 personen kunnen aan de Kust overnachten.

Ruw	ingeschat	vertegenwoordigt	de	Kust	bijna	twee	derde	van	de	totale	Vlaamse	logiescapaciteit	wanneer	ook	alle	
vakantiewoningen	en	vaste	standplaatsen	op	campings	(ook	deze	met	enkel	 tweede	verblijfgebruik)	aan	de	Kust	
en	in	Vlaanderen	worden	meegerekend.	Het	belangrijkste	logiesaanbod	aan	de	Kust	is	te	vinden	in	de	individuele	
vakantiewoningen	(71%).	De	vaste	standplaatsen	op	campings	zijn	goed	voor	16%	en	de	vakantiewoningen	op	par-
ken	voor	5%.	Deze	drie	logiesvormen	kennen	een	gemengd	gebruik:	ze	kunnen	zowel	op	de	toeristische	huurmarkt	
worden	gebracht	voor	kortere	perioden	als	gebruikt	worden	als	tweede	verblijf.	De	logiesvormen	met	enkel	een	com-
mercieel	gebruik	(op	de	markt	gebracht	voor	kortere	perioden	tegen	betaling)	beperkt	zich	tot	8%	van	de	capaciteit.

Structuur	van	het	logiesaanbod	(in	bedden)	aan	de	Kust	naar	type	logiesvorm,	2007

Bron:	Westtoer

De	kustgemeenten	hebben	elk	een	specifieke	logiesstructuur	en	een	eigen	karakter	die	variëren	van	een	uitgesproken	
tweede	verblijfsgemeente	of	campinggemeente	tot	een	meer	stedelijke	gemeente	met	een	groter	aandeel	van	hotels.

Individuele
vakantiewoningen

71,0%
(412 405 bedden)

Vaste standplaatsen 
op campings

15,9%
(92 361 bedden)

Vakantiewoningen 
 op parken 4,9%
         (28 290 b.)

Logies met enkel
commercieel gebruik
8,2% (47 610 bedden)

Hotels
2,8%

(16 313 bedden)

Toeristische
standpl. campings

2,4%
(14 054 bedden)

Toerisme voor Allen
voor volwassenen

1,2% (7 252 bedden)

Jeugdlogies
0,9% (5 281 bedden)

Huurvakantiewoningen
op vakantieparken

0,7% (4 165 bedden)

Gastenkamers
0,1% (545 bedden)

Totaal: 580 666 bedden

Logies met gemengd gebruik (91,8%) 
Logies met enkel commercieel gebruik (8,2%)
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Tweede verblijfstoerisme is even belangrijk als verblijfs-
toerisme in commercieel logies.

Het	verblijfstoerisme	aan	de	Kust	genereert	5,3	miljoen	aankomsten	en	34,1	miljoen	overnachtingen	in	2007.	Het	
tweede	verblijfstoerisme	staat	in	voor	de	ene	helft	van	de	vraag	met	2,5	miljoen	aankomsten	(48%)	en	17,4	miljoen	
overnachtingen	 (51%).	 Het	 commercieel	 logies	 is	 goed	 voor	 de	 andere	 helft	 of	 2,8	 miljoen	 aankomsten	 en		
16,8	miljoen	overnachtingen.	In	aankomsten	bedraagt	het	aandeel	van	de	Kust	in	Vlaanderen	ongeveer	een	derde	van	
het	totaal	aantal	aankomsten	in	commercieel	logies.	In	overnachtingen	is	dit	iets	meer	dan	de	helft.	De	verhuringen	
van	de	vakantiewoningen	dragen	het	sterkst	bij	tot	de	vraag	in	het	commercieel	logies.	De	gemiddelde	duur	van	een	
verblijf	aan	de	Kust	ligt	op	6,5	nachten	met	grote	verschillen	tussen	de	logiesvormen	onderling:	14,5	nachten	voor	een	
verblijf	in	een	vakantiewoning	gehuurd	via	een	toeristisch	verhuurkantoor	en	2,4	nachten	voor	een	verblijf	op	hotel.	

Structuur	van	de	vraag	in	het	verblijfstoerisme	aan	de	Kust	naar	logiesvorm,	2007

Type logies Aantal In % Aantal In % Gemiddelde
 aankomsten  overnachtingen  verblijfsduur
     (in nachten)

Tweede verblijfgebruik van 1 799 783 34,2 13 635 286 40,0 7,6
vakantiewoningen

Tweede verblijfgebruik van 616 960 11,7 3 593 872 10,5 5,8
vaste standplaatsen op campings

Gebruik van ligplaatsen in jachthavens 88 774 1,7 148 588 0,4 1,7

Tweede verblijfstoerisme 2 505 517 47,6 17 377 746 50,9 6,9

Verhuringen van vakantiewoningen 929 942 17,7 10 896 374 32,0 11,7

     Verhuringen via toeristisch verhuurkantoor 370 619 7,1 5 379 153 15,8 14,5

     Verhuringen via eigenaar en andere derden 559 323 10,6 5 517 221 16,2 9,9

Hotels 1 099 528 20,9 2 596 710 7,6 2,4

Logies voor doelgroepen 380 395 7,2 1 426 008 4,2 3,7

Vakantieparken 219 499 4,2 1 101 581 3,2 5,0

Toeristische standplaatsen 123 434 2,4 707 948 2,1 5,7

Verblijfstoerisme in commercieel logies 2 752 798 52,4 16 728 621 49,1 6,1

Totaal 5 258 315 100,0 34 106 367 100,0 6,5

Bron:	Westtoer	(KiTS)
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Het verblijfstoerisme in commercieel logies is vooral gericht op 
de Vlaamse en in tweede orde op de Waalse markt.

De	Vlaamse	markt	is	dé	belangrijkste	markt	voor	het	verblijfstoerisme	in	commercieel	logies	aan	de	Kust	met	56%	
van	de	aankomsten	en	61%	van	de	overnachtingen.	De	Waalse	markt	komt	op	de	tweede	plaats	(22%	zowel	van			
aankomsten	als	van	overnachtingen).	De	belangrijkste	buitenlandse	markten	zijn	de	Nederlandse	markt	(7%	van	
de	aankomsten	en	6%	van	de	overnachtingen)	en	de	Duitse	markt	(bijna	5%	zowel	van	de	aankomsten	als	van	de	
overnachtingen).	Voor	de	diverse	markten	ligt	de	duur	van	een	verblijf	gemiddeld	tussen	5	en	6	nachten.	Enkel	de	
Britten	en	de	verblijfstoeristen	uit	andere	landen	realiseren	een	relatief	lage	verblijfsduur	met	3,2	nachten	per	verblijf.	

Structuur	van	de	vraag	in	commercieel	logies	aan	de	Kust	naar	land	van	herkomst,	2007

Land van herkomst Aantal In % Aantal In % Gemiddelde 
 aankomsten  overnachtingen  verblijfsduur
     (in nachten)

België 2 162 883 78,6 13 800 182 82,4 6,4

     Vlamingen 1 551 242 56,4 10 161 134 60,7 6,5

     Walen 611 641 22,2 3 639 048 21,7 6,1

Nederland 178 270 6,5 988 822 5,9 5,5

Duitsland 126 493 4,6 748 150 4,5 5,9

Frankrijk 91 034 3,3 485 239 2,9 5,3

Verenigd Koninkrijk 107 672 3,9 345 980 2,1 3,2

Luxemburg 39 852 1,4 211 019 1,3 5,3

Andere landen 46 594 1,7 149 229 0,9 3,2

TOTAAL 2 752 798 100,0 16 728 621 100,0 6,1

Bron:	Westtoer	

Het aantal dagtoeristen schommelt tussen 16 en 19 miljoen per 
jaar.

In	2007	is	het	dagtoerisme	goed	voor	een	stroom	van	18,2	miljoen	personen	naar	de	Kust.	In	de	periode	2002	tot	
2007	schommelt	dit	aantal	tussen	16	miljoen	en	19	miljoen	afhankelijk	van	een	al	of	niet	warme	zomer.	85%	komt	
met	de	auto,	13%	met	de	trein	en	2%	met	de	autocar.	Het	dagtoerisme	is	zeer	weersgevoelig.	De	toestroom	op	top-
dagen	in	juli	en	augustus	loopt	op	tot	250	000	personen	per	dag.
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De bestedingen van de kusttoeristen bedragen 2,6 miljard euro.

De	kusttoeristen	geven	allen	samen	2,6	miljard	euro	uit	aan	de	Kust.	Het	verblijfstoerisme	is	goed	voor	74%	van	
de	bestedingen.	De	verblijfstoeristen	in	commercieel	logies	besteden	in	2007	samen	iets	meer	dan	1	miljard	euro,	
de	tweede	verblijfstoeristen	944	miljoen	euro.	In	deze	cijfers	zijn	naast	de	variabele	bestedingen	per	verblijf,	ook	de	
bestedingen	voor	de	vaste	kosten	van	de	eigenaars	in	hun	vakantiewoning	meegenomen.	Deze	zijn	meegenomen	in	
de	bestedingen	voor	tweede	verblijfgebruik	maar	komen	ook	ten	goede	van	de	verhuringen	van	vakantiewoningen.	
Het	dagtoerisme	brengt	iets	meer	dan	een	kwart	van	de	bestedingen	met	zich	mee	(687	miljoen	euro).

Bestedingen	van	kusttoeristen	naar	type	toerist	(in	euro),	2007

Bron:	Westtoer

de maanden juli en augustus staan in voor ongeveer een derde van 
het kusttoerisme.

35%	van	alle	dagtoeristen	naar	de	Kust	komen	in	juli	en	augustus	(cijfers	2007).	Juli	en	augustus	zijn	ook	goed	voor	
35%	van	de	overnachtingen	in	commercieel	logies	en	33%	van	de	overnachtingen	in	tweede	verblijfgebruik.

32%	van	de	bestedingen	van	alle	kusttoeristen	samen	wordt	in	juli	en	augustus	gerealiseerd.	Wat	ooit	‘buiten	het	
seizoen’	werd	genoemd	blijkt	nu	bij	te	dragen	tot	uiteindelijk	twee	derden	van	de	omzet	van	het	kusttoerisme.

(Meer cijfermateriaal vindt u in de situatieanalyse van het beleidsplan, te raadplegen op de websites van Westtoer en  
Toerisme Vlaanderen)

Gebruik van ligplaatsen
in jachthavens

0,5%
(€ 12,5 miljoen)

Tweede verblijfgebruik 
van vaste

standplaatsen 
op campings

4,2%
(€ 110,7 miljoen)

Dagtoerisme
26,1%

(€ 687,0 miljoen)

Tweede verblijfgebruik van 
vakantiewoningen 

31,2% (€ 820,9 miljoen)

Commercieel logies
38,0%

(€ 1 005,5 miljoen)

Verhuringen van 
vakantiewoningen

22,5%
(€ 592,8 miljoen)

Hotels
9,4%

(€ 246,6 miljoen)

Logies voor doelgroepen
en vakantieparken 5,1%

(€ 134,8 miljoen)

Toeristische standpl.
op campings 1,0%

(€ 26,3 miljoen)

Commercieel logies (38,0%) 
Tweede verblijfstoerisme (35,9%)
Dagtoerisme (26,1%)

Totaal: 2 631,6 miljoen euro
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2. SWOT-ANALYSE

STERKTEN	 ZWAKTEN

TOERISTISCH	PRODUCT

-	Unieke	aantrekkingskracht	van	zee	en	strand
-	Specifiek	kustklimaat:	gezond,	meer	zon
-	Mogelijkheid	 voor	 diverse	 unieke	 activiteiten	 op	

strand	en	zee	
-	Veilige	kust
-	Twee	grote	natuurreservaten:	Westhoekreservaat	en	

Zwin
-	Nieuwe	succesvolle	wandelproducten
-	Promenades	op	zeedijk	met	gezellige	vakantiesfeer	
-	Grote	diversiteit	in	het	karakter	van	badplaatsen	
-	Openbare	ruimten	met	eigentijdse	uitstraling	
-	Ruime	 mogelijkheden	 voor	 shopping	 met	 winkels	

open	op	zondag
-	Een	 rijk	 aanbod	van	attracties	 en	musea	met	grote	

variatie
-	Uitgebreid	aanbod	van	evenementen,	gespreid	over	

het	jaar
-	Eén	sterk	imagoversterkend	evenement:	Beaufort
-	Ruim	en	gevarieerd	aanbod	van	logies	en	reca
-	Aantrekkelijk	hinterland,	goed	bereikbaar	via	wandel-	

en	fietsnetwerken
-	Goed	netwerk	van	infokantoren	
-	Aantrekkelijke	zachte	verbinding	tussen	badplaatsen	

met	de	kusttram	en	kustfietsroute
-	Bijkomende	treinen	in	de	zomer	(NMBS)

-	Kwaliteit	van	stranduitrusting	laat	te	wensen	over
-	Kustweerbericht	niet	altijd	accuraat
-	Beperkt	en	versnipperd	duinenareaal	
-	Sterk	verstedelijkt	karakter	met	hoge	bouw-
	 densiteiten
-	Cultuur,	erfgoed	en	maritieme	aspecten	slechts	
	 beperkt	gevaloriseerd
-	Beleving	in	bestaande	attracties	kan	beter
-	Weinig	aantrekkingselementen	voor	jongeren
-	Kindvriendelijkheid	in	het	algemeen	kan	beter
-	Aanbod	voor	MICE	nog	onvoldoende	gevaloriseerd
-	Missing	links	op	fietsnetwerk
-	Toenemende	omschakeling	naar	tweede	verblijfs-
	 bestemming	
-	Afname	van	logiesaanbod	in	hotels	en	op	campings
-	Minder	goede	kwaliteit	van	logiesaanbod	
-	Professionaliteit	en	dienstverlening	kunnen	beter,	
	 zowel	van	overheid	als	van	privéactoren
-	Beperkt	aantal	kleinere	infopunten
-	Toeristische	bewegwijzering	laat	te	wensen	over
-	Minder	goede	visuele	integratie	van	kusttram	en	
	 Koninklijke	Baan	bij	doorgang	in	de	badplaatsen
-	Kusttram	te	traag	voor	verbindingen	langs	de	Kust
-	Bereikbaarheid	 met	 trein	 of	 met	 auto	 moeilijk	 op	

piekmomenten
-	Parkeerproblemen	op	piekdagen
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STERKTEN	 ZWAKTEN

TOERISTISCH	BELEID

-	 KAP-II	en	III	ter	ondersteuning	van	kusttoerisme		 -	 Kust	als	totaalbeleving	en	productlijn	niet	meer	zo
-	 Nieuw	koepeldecreet	logies	i.v.m.	vergunning	en	clas-	 	 duidelijk	binnen	de	marketing	van	Vlaanderen
	 sificatie	kan	zorgen	voor	grotere	kwaliteit	van	logies	 -	 Sterke	oriëntatie	van	marketing	op	call	to	action
-	 Project	Zee	van	Kwaliteit:	begeleiding	van	 	 en	boekingen
	 toeristische	actoren	naar	meer	kwaliteitsstreven	 -	 Beperkt	budget	voor	promotie
-	 Intergemeentelijk	overleg	op	kustniveau	voor	 -	 Promotie	en	communicatie	nog	vaak	in	verspreide
	 inzetten	van	marketingmiddelen	van	gemeenten,	 	 slagorde
	 provincie	en	Toerisme	Vlaanderen	 -	 Onduidelijkheid	over	toepassing	van	logiesdecreet
-	 Uitgebreid	aanbod	aan	informatiedragers	 	 en	gevolgen	voor	de	sector
-	 Uitgebreid	netwerk	van	promotie-	en	 -	 Nog	geen	kwaliteitsclassificatie	voor
	 communicatiekanalen	 	 vakantiewoningen
-	 Specifieke	werking	rond	MICE-Kust	 -	 Nog	gebrek	aan	coördinatie	tussen	verschillende
-	 Diverse	onderzoeken	rond	vraag-	en	 	 niveaus	van	toeristisch	beleid	en	tussen	toeristisch
	 aanbodaspecten	van	het	kusttoerisme	 	 beleid	en	andere	beleidssectoren
-	 Permanent	managementinformatiesysteem	KiTS

KANSEN	 BEDREIGINGEN

VANUIT	EUROPEES	BELEID

-	 Interreg	IV	programma’s	bieden	de	mogelijkheid	om
	 projecten	rond	kusttoerisme	te	financieren

VANUIT	DIVERSE	BELEIDSSECTOREN

-	 Verwerven	van	het	Zwin	door	diverse	overheden	 -	 Klimaatopwarming	vereist	sterkere	kustverdediging
	 (uitbreidingsplannen)	 -	 Druk	op	de	beperkte	ruimte	vanuit	meest
-	 Kustverdedigingswerken	bieden	opportuniteit	voor	 	 kapitaalkrachtige	sectoren
	 kwalitatieve	oplossingen	voor	strandrecreatie	 -	 Onveiligheid	van	de	N34	(Koninklijke	Baan)
-	 Aankoop	van	duin-	en	natuurgebieden	door	de		 	 door	kusttram
	 overheid	met	toenemende	aandacht	voor	recreatief	 -	 Aanleg	nieuwe	lijninfrastructuren	versnippert	het
	 medegebruik	 	 landschap	en	vormt	een	barrière	voor	recreanten
-	 Toenemende	aandacht	voor	beeldkwaliteit
-	 Combinatie	recreatie	/	openbaar	vervoer	kan
	 sterker	worden	uitgebouwd
-	 Aanleg	van	nieuwe	lijninfrastructuren	kan
	 ontsluiting	van	de	Kust	verbeteren
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KANSEN	 BEDREIGINGEN

VANUIT	MAATSCHAPPELIJKE	ONTWIKKELINGEN

-	 Toenemend	aantal	gezonde,	actieve	en		 -	 Sterke	vergrijzing	van	de	Kust	is	niet	aantrekkelijk
	 kapitaalkrachtige	vijftigers	en	zestigers	(medioren)	 	 voor	jongeren
	 met	veel	vrije	tijd	voor	wie	dichtbijvakanties	 -	 Economische	recessie	en	dalende	koopkracht
	 belangrijk	zijn	 -	 Duur	van	vakanties	neemt	af:	steeds	meer	moeite
-	 Toegenomen	interesse	voor	actieve	vakanties,	 	 om	zelfde	aantal	overnachtingen	te	halen
	 wellness,	gezondheid	en	ontstressen
-	 Meerdere	vakanties	op	een	jaar:	mogelijkheid
	 voor	meer	seizoensspreiding
-	 Nadruk	op	beleven,	emotie,	breuk	met	de
	 dagelijkse	routine
-	 Permanent	nieuwe	recreatievormen	met
	 nieuwe	hypes	en	trends

VANUIT	TECHNOLOGISCHE	ONTWIKKELINGEN

-	 Steeds	meer	informatie	beschikbaar	via	steeds		 -	 Informatie	op	internet	is	vaak	achterhaald
	 meer	kanalen	(internet,	digitale	televisie,	 	 of	oppervlakkig
	 teletekst...)	 -	 Overheid	kijkt	nog	teveel	de	kat	uit	de	boom
-	 Ontwikkelingen	m.b.t.	GPS	 	 wat	betreft	ontwikkelen	van	eigentijdse
-	 Nieuwe	informatiedragers	en	opslagmedia	 	 toepassingen	(bv.	GPS)
	 (MP3,	PDA,	GDA)

VANUIT	CONCURRERENDE	REGIO’S

-	 De	Kust	biedt	mogelijkheden	voor	een	neven-	 -	 Veel	hogere	budgetten	voor	promotie	in
	 vakantie	of	een	dagtrip	tussendoor	door	haar	 	 concurrerende	bestemmingen
	 nabijheid	t.o.v.	andere	kusten	 -	 Toenemende	inspanningen	in	concurrerende
	 	 	 kustbestemmingen	i.v.m.	kwaliteitsverhoging
	 	 	 en	uitbreiding	van	het	recreatief	aanbod
	 	 -	 Concurrentie	van	zonzekere,	goedkope
	 	 	 alternatieve	bestemmingen	en	citytrips
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3. PROBLEEMVELDEN voor DE TOERISTISCHE

 ONTWIKKELING VAN DE KUST

Volgende	grote	probleemvelden	voor	de	verdere	toeristische	ontwikkeling	van	de	Kust	kunnen	worden	gedetecteerd:	

•	 De	kwaliteit	van	het	kustproduct	is	niet	optimaal.
De	 voorbije	 jaren	werden	belangrijke	 inspanningen	gedaan	voor	 een	kwaliteitsverbetering	 van	het	 toeristisch	
kustproduct.	Het	accent	lag	vooral	op	de	kwaliteit	van	het	openbaar	domein.	Op	vele	andere	domeinen	is	nog	
steeds	een	kwaliteitsachterstand	te	observeren	tegenover	andere	concurrerende	kustbestemmingen	zoals	op	vlak	
van	basisinfrastructuur	op	de	stranden,	logiesinfrastructuur,	dienstverlening	in	horeca	en	parkeerinfrastructuur.

•	 De	opportuniteiten	voor	het	verhogen	van	de	belevingswaarde	van	het	kustproduct	worden	nog	onvoldoende	
	 benut.

Op	vlak	van	belevingskwaliteit	zijn	nog	veel	verbeteringen	mogelijk.	De	Kust	biedt	een	recreatieve	omgeving	die	
vooral	 in	zijn	unieke	belevingsaspecten	geaccentueerd	moet	worden	tegenover	andere	concurrerende	regio’s.	
Beeldkwaliteit	is	erg	belangrijk	in	een	vakantieomgeving	en	moet	binnen	de	kustomgeving	steeds	meer	aandacht	
krijgen.	Verder	moet	de	Kust	zich	sterker	positioneren	als	een	aantrekkelijke	bestemming,	ook	bij	minder	goed	
weer	en	als	vakantiebestemming	voor	jongeren	en	personen	met	een	beperking.

•	 De	steeds	afnemende	capaciteit	in	commercieel	logies	leidt	tot	een	eenzijdig	kustcliënteel.
Het	 commercieel	 logies	 staat	 onder	 sterke	 druk.	 Een	 te	 groot	 overwicht	 van	 tweede	 verblijvers	 kan	 leiden	
tot	een	vooral	ouder	cliënteel	 en	het	 leegstaan	van	appartementen	 in	het	hoogseizoen.	Deze	ontwikkeling	 is		
nefast	voor	de	levendigheid	van	de	Kust	in	het	hoogseizoen,	maar	ook	voor	de	toegankelijkheid	van	de	Kust	voor		
iedereen.	Om	een	levendige	toeristische	bestemming	te	zijn	over	het	jaar	heen,	is	een	minimum	aan	commercieel		
logiesaanbod	dat	zich	richt	op	een	diversiteit	van	doelgroepen,	noodzakelijk.	

•	 De	promotiemiddelen	voor	de	Kust	zijn	beperkt	en	worden	te	versnipperd	ingezet.
Hoewel	er	samen	met	de	kustgemeenten	een	regionale	promotiepool	werd	ontwikkeld	die	ingezet	wordt	voor		
acties	 van	 Toerisme	 Vlaanderen	 in	 het	 buitenland,	 zijn	 deze	 marketingmiddelen	 nog	 steeds	 beperkt	 in		
vergelijking	met	de	ons	omliggende	kusten.	De	beperkte	middelen	worden	ook	nog	steeds	te	versnipperd	ingezet	
over	een	relatief	groot	aantal	markten	en	producten	waardoor	ze	onvoldoende	resultaten	kunnen	genereren.
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•	 Het	marketingbeleid	is	te	weinig	gericht	op	het	creëren	van	een	sterk	imago	van	de	Kust	als	vakantiebestemming	
	 voor	heel	het	jaar.

In	de	marketingstrategie	van	Toerisme	Vlaanderen	en	Westtoer	werd	tot	op	heden	veel	aandacht	besteed	aan	
‘call-to-action’-campagnes	 met	 de	 bedoeling	 mensen	 effectief	 aan	 de	 Kust	 te	 doen	 boeken.	 Voor	 de	 binnen-
landse	vakantiegangers	blijkt	het	imago	van	de	Kust	vrij	traditioneel	te	zijn.	Uit	onderzoek	blijkt	dan	weer	dat	op	
de	buitenlandse	markten	de	bekendheid	van	de	Vlaamse	Kust	beperkt	is.

•	 Geïntegreerde	samenwerking	rond	het	kustproduct	is	nog	beperkt.
Het	beleid	voor	het	kustproduct	is	vaak	gefragmenteerd.	Er	zijn	diverse	aanzetten	voor	samenwerking	tussen	
toeristische	actoren	onderling	en	met	andere	sectoren.	De	toeristische	sector	wordt	vaak	onvoldoende	betrokken.

•	 Er	is	een	blijvende	nood	aan	financiële	middelen	om	het	kusttoerisme	te	ondersteunen.
Het	kusttoerisme	is	een	belangrijke	economische	activiteit	voor	de	kustgemeenten	maar	heeft	ook	neveneffecten	
in	de	ruimere	Vlaamse	economie.	Bovendien	is	het	een	groeisector.	Blijvende,	gerichte	investeringen	in	het	kust-
product	zijn	noodzakelijk	om	de	groei	in	het	kusttoerisme	te	bestendigen.
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STAP 2: STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

De	 strategische	 doelstellingen	 vloeien	 voort	 uit	 de	 langere	 termijndoelstellingen	 en	 de	 problemen	 gesteld	 in	 de		
diagnose.	Zes	grote	doelstellingen	worden	naar	voren	geschoven.

Doelstelling	1
Versterken	van	de	kwaliteit	van	het	kustproduct	en	van	de	dienstverlening	
De	inspanningen	voor	kwaliteitsverbetering	moeten	verder	worden	opgevoerd.	De	versterking	van	de	kwaliteit	moet	
zich	niet	enkel	richten	op	de	toeristische	infrastructuur	en	voorzieningen,	maar	ook	op	vlak	van	de	dienstverlening.	
De	Kust	moet	een	eigentijdse	vakantiebestemming	van	topkwaliteit	worden.	De	verblijfstoeristen	in	commercieel	
logies	zijn	minder	gebonden	aan	de	Kust	en	kunnen	gemakkelijk	en	snel	kiezen	voor	alternatieve	bestemmingen.	Zij	
zijn	daarom	veeleisender	tegenover	de	Kust	als	vakantiebestemming.	Daarom	is	een	kwaliteitsvol	kustproduct	zo	
belangrijk.	

Doelstelling	2
Verruimen	van	de	belevingswaarde	van	het	kustproduct	met	zorg	voor	duurzaamheid	
De	Kust	moet	haar	unieke	troeven	optimaliseren.	Daarom	moet	gewerkt	worden	aan	het	verruimen	van	de	belevings-
waarde	van	de	Kust.	Daarbij	moet	aandacht	gaan	naar	de	zorg	voor	de	natuurlijke	dragers	(zee,	strand	en	duinen)	
waarop	het	kusttoerisme	op	de	eerste	plaats	gebaseerd	is.	Vele	beleidsdomeinen	hebben	een	directe	impact	op	de	
belevingswaarde	van	het	kustproduct.	Deze	beleidsdomeinen	moeten	rekening	houden	met	het	toeristisch	karakter	
van	de	regio.

Doelstelling	3
Behouden	van	het	evenwicht	tussen	diverse	types	van	kusttoerisme
Het	 kusttoerisme	 heeft	 baat	 bij	 een	 evenwicht	 tussen	 het	 verblijfstoerisme	 in	 commercieel	 logies,	 het	 tweede	
verblijfstoerisme	 en	 het	 dagtoerisme.	 	 Deze	 diverse	 types	 van	 toerisme	 ondersteunen	 elkaar	 en	 versterken	 de		
rentabiliteit	van	de	 investeringen	 in	 toeristische	voorzieningen.	Het	verblijfstoerisme	 in	commercieel	 logies	staat	
echter	onder	druk.	Daarom	moet	het	commercieel	logies	ondersteund	worden,	zowel	op	vlak	van	het	aanbod	als	van	
de	vraag.	Het	commercieel	logies	zorgt	ervoor	dat	de	Kust	zich	het	hele	jaar	door	kan	laten	gelden	als	een	‘levendige	
bestemming’	voor	diverse	doelgroepen	(naar	leeftijd,	naar	sociale	klasse,	naar	motivatie,	leisure/MICE).	In	tegen-	
stelling	tot	de	tweede	verblijven	die	een	ouder	publiek	aantrekken,	brengt	het	een	jonger	publiek	naar	de	Kust.	Verder	
is	het	commercieel	logies	zeer	arbeidsintensief.	Het	brengt	een	belangrijke	tewerkstelling	op	jaarbasis	met	zich	mee.	





21

Doelstelling	4
Bijsturen	van	de	marktbenadering	door	efficiëntere	inzet	van	de	middelen
De	middelen	voor	marketing	zijn	beperkt	en	zijn	moeilijk	sterk	uit	te	breiden.	Ze	moeten	selectiever	en	gerichter	
worden	ingezet.

Doelstelling	5
Ontwikkelen	van	een	sterkere	complementariteit	tussen	de	marketinginspanningen	van	de	privésector	en	deze	van	
de	overheid
De	campagnes	van	de	diverse	toeristische	overheden	moeten	de	nadruk	leggen	op	de	Kust	als	vakantiebestemming	
die	ook	buiten	het	hoogseizoen	en	buiten	de	topweekends	haar	charmes	heeft.	De	Kust	moet	zich	daarbij	differentiëren	
van	de	concurrerende	regio’s	door	het	promoten	en	aanhouden	van	een	consistente	positionering.
Aanvullend	 moeten	 de	 logiesverstrekkers,	 intermediairen	 uit	 de	 toeristische	 sector	 en	 media	 concrete	 verblijfs-	
arrangementen	op	de	markt	brengen.	

Doelstelling	6
Structureel	investeren	in	het	kusttoerisme	
Het	kusttoerisme	kent	een	toenemend	socio-economisch	belang,	niet	enkel	voor	de	kustregio	zelf,	maar	ook	voor	
de	ruimere	Vlaamse	economie.	De	Kust	draagt	tevens	bij	tot	het	welzijn	van	een	belangrijke	groep	Vlamingen.	Het	
kusttoerisme	moet	mee	in	de	wedren	van	concurrerende	bestemmingen	die	streven	naar	vernieuwing	en	kwaliteit.	
Enkel	via	verdere	structurele	investeringen	kan	de	Kust	een	‘pole	position’	innemen.	
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STAP 3: MARKTSTRATEGIE

In	de	marktstrategie	worden	belangrijke	 strategische	 keuzes	gemaakt	op	 vlak	 van	positionering	en	 van	product-
marktcombinaties.	Zij	vormen	belangrijke	uitgangspunten	voor	het	realiseren	van	de	doelstellingen.

1. POSITIONERING

De	positionering	moet	de	Vlaamse	Kust	onderscheiden	van	andere	nabije	kustgebieden,	maar	ook	van	andere	nabije	
groene	bestemmingen	die	meer	te	bieden	hebben	wat	betreft	rust	en	groene	natuur.	Er	werd	beslist	te	gaan	voor	een	
tweeledige	positionering.	

De Kust geeft vitaliteit en energie.

•	 De	Kust	is	een	bij	uitstek	gezonde	bestemming	(rijk	aan	jodium,	pollenvrij).	Voor	de	steeds	toenemende	groep	
van	ouderen	is	dit	een	belangrijk	element	in	hun	keuze	voor	een	vakantiebestemming.	Het	fysieke	contact	met	de	
specifieke	natuurelementen	(wind,	water,	zand,	zout)	maakt	dat	men	er	aan	den	lijve	voelt	dat	men	de	batterijen	
opnieuw	kan	opladen	en	nieuwe	levenskracht	kan	opdoen.	

•	 De	Kust	is	een	actieve	bestemming:	de	activiteiten	kunnen	intensief	zijn	zoals	water-	en	strandsporten	en	fietsen,	
maar	ook	minder	intensief	als	spelen	en	wandelen	op	het	strand.	

•	 Het	 actief	 bezig	 zijn	 in	 een	 gezonde	 en	 stimulerende	 omgeving	 betekent	 voor	 veel	 volwassenen	 dat	 ze	 zich		
opnieuw	jong	voelen,	niet	alleen	fysiek	maar	ook	mentaal.	Het	samen	zijn	en	spelen	met	kinderen	of	kleinkinderen	
geeft	hen	ook	dit	gevoel	en	herinnert	hen	aan	hun	eigen	jeugd.	

•	 De	 Kust	 moet	 zich	 hoeden	 voor	 een	 imago	 van	 een	 bestemming	 enkel	 voor	 ouderen.	 Een	 jonge	 uitstraling		
moet	 jongeren	 aantrekken,	 maar	 moet	 ook	 een	 iets	 ouder	 publiek	 van	 medioren	 aanspreken	 dat	 een	 jonge,		
stimulerende	sfeer	weet	te	appreciëren.	

De Kust zorgt voor gezelligheid, animatie en een onbezorgde  
vakantiesfeer.

Vooral	op	de	buitenlandse	markten	moet	de	Kust	zich	blijven	positioneren	als	een	gezellige	en	geanimeerde	bestemming	
waar	op	elk	moment	van	het	jaar	iets	te	beleven	valt	en	dit	voor	alle	leeftijden.	De	gezellige	drukte	met	een	ruime	
waaier	aan	activiteiten	en	evenementen	blijft	een	troef	voor	de	Vlaamse	Kust	in	vergelijking	met	de	concurrerende	
kusten	in	het	buitenland.	Ook	de	beleving	van	een	gevarieerd	en	aantrekkelijk	hinterland	is	belangrijk	voor	buiten-
landse	 toeristen.	De	Kust	 is	 een	opgewekte,	 vrolijke	 en	speelse	 vakantiebestemming	die	 jovialiteit,	 ambiance	en		
plezier	 uitstraalt.	 Die	 geanimeerde	 sfeer	 maakt	 dat	 een	 toerist	 met	 een	 onbezorgd	 gevoel	 op	 zijn	 vakantie-	
bestemming	aan	de	Kust	kan	vertoeven.	

Met	deze	positionering	van	de	Kust	als	een	bestemming	die	vitaliteit	en	energie	geeft	en	vrolijk	en	gezellig	is,	willen	
we	ons	richten	op	diverse	doelgroepen	binnen	de	verder	te	selecteren	markten.	
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Per	 doelmarkt	 kunnen	 specifieke	 accenten	 gelegd	 worden.	 De	 positionering	 is	 niet	 enkel	 belangrijk	 voor	 het		
vermarkten	 van	 een	 bestemming,	 maar	 is	 ook	 richtinggevend	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	 het	 product.	 Wat	 we		
beloven	in	de	positionering	moeten	we	ook	op	het	terrein	kunnen	waarmaken.	In	de	productontwikkeling	moeten	die		
elementen	die	de	Kust	een	energiek,	actief	en	gezellig	karakter	geven,	verder	worden	ontwikkeld.	

2. PRODUCTMARKTCOMBINATIES

Op	basis	 van	de	prioriteiten	 in	 verblijfstypes	en	 in	geografische	markten	selecteren	we	prioritaire	productmarkt-
combinaties	 (PMC’s)	voor	de	Kust.	Dit	gebeurt	 in	onderstaande	matrix.	We	hebben	het	hier	enkel	over	product-
marktcombinaties	die	met	de	regionale	promotiepool	(pool		van	gemeente-	en	provinciemiddelen)	bewerkt	zullen	
worden.	We	rangschikken	de	PMC’s	volgens	4	scores	(1	is	hoogste	prioriteit).

Prioritaire	PMC’s		voor	de	kustpromotiepool	2009-2014

	 Markten/Producten	 Korte	vakantie	in		 Middellange	 Lange	vakantie	in	 MICE	residentieel
	 	 commercieel	logies	 vakantie	in	 commercieel	logies
	 	 (1-3	n)	 commercieel	logies	 (meer	dan	1	week)
	 	 	 (4-7	n)

	 Vlaanderen	 1	 1	 1	 2

	 Wallonië	 1	 1	 1	 2

	 Nederland	 1	 2	 2	 -

	 Duitsland	 3	 3	 2	 -

	 Frankrijk	 3	 3	 -	 -

	 Luxemburg	 4	 4	 4	 -

	 Verenigd	Koninkrijk	 4	 4	 -	 -

Wat	betreft	het	tweede	verblijfstoerisme	en	het	dagtoerisme	werd	beslist	om	dit	over	te	laten	aan	het	lokaal	niveau	
namelijk	de	diensten	voor	toerisme.
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Prioriteit	1
•	 Korte	en	middellange	vakanties	in	commercieel	logies	bij	Vlamingen	en	bij	Walen	(Franstalige	Belgen):	accent	op	

midweeks	en	minder	druk	bezochte	weekends	in	de	winterperiode;
•	 Korte	vakanties	in	commercieel	logies	bij	Nederlanders:	accent	op	midweeks	en	minder	druk	bezochte	weekends	

in	de	winterperiode;
•	 Langere	 vakanties	 bij	 Vlamingen	 en	 Walen	 (Franstalige	 Belgen):	 vooral	 huurvakantiewoningen	 met	 accent	 op	

begin	juli	en	einde	augustus	en	op	andere	schoolvakanties.

Prioriteit	2
•	 Middellange	vakanties	in	commercieel	logies	bij	Nederlanders:	accent	op	midweeks;
•	 Langere	vakanties	bij	Nederlanders:	vooral	huurvakantiewoningen	en	vakantieparken	met	accent	op	begin	juli	en	

einde	augustus;
•	 Langere	vakanties	bij	Duitsers	:	vooral	huurvakantiewoningen	en	vakantieparken	met	accent	op	begin	juli	en	einde	

augustus;
•	 MICE-markt	van	bedrijven	en	organisaties	uit	België:	residentiële	verblijven.

Prioriteit	3
•	 Korte	 en	 middellange	 vakanties	 in	 commercieel	 logies	 bij	 Duitsers:	 accent	 op	 midweeks	 en	 minder	 bezochte	

weekends;	
•	 Korte	 en	 middellange	 vakanties	 in	 commercieel	 logies	 bij	 Fransen:	 accent	 op	 midweeks	 en	 minder	 bezochte		

weekends.

Prioriteit	4
•	 Korte	en	middellange	vakanties	in	commercieel	logies	bij	Luxemburgers:	accent	op	midweeks	en	minder	bezochte	

weekends;	
•	 Langere	vakanties	bij	Luxemburgers:	vooral	huurvakantiewoningen	en	vakantieparken	met	accent	op	begin	juli	en	

einde	augustus;
•	 Korte	en	middellange	hotelvakanties	bij	Britten	gespreid	over	het	jaar.
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STAP 4: ACTIEGERICHTE STRATEGIE

Vanuit	 de	 strategische	 doelstellingen	 en	 de	 marktstrategie	 formuleert	 dit	 beleidsplan	 krachtlijnen	 voor	 product-	
ontwikkeling,	marketing,	kennisontwikkeling	en	organisatie	en	financiering.	De	krachtlijnen	zijn	gericht	op	het	boven-
lokaal	toeristisch	beleid	op	middellange	termijn	(zes	jaar).	Het	beleidsplan	richt	zich	vooral	op	de	sectorale	aspecten	
van	het	 toeristisch	beleid	en	 legt	het	accent	op	het	Vlaamse	en	provinciale	niveau.	Het	 is	evenwel	de	bedoeling	
om	ook	de	andere	actoren	te	mobiliseren	die	sturend	zijn	voor	de	ontwikkeling	van	het	kusttoerisme	(privésector,		
gemeenten,	andere	beleidsdomeinen).

1. PRODUCTONTWIKKELING

Doordat	de	productlevenscycli	steeds	korter	worden	en	de	druk	van	de	concurrentie	toeneemt,	moeten	toeristische	
bestemmingen	zich	voortdurend	aanpassen	en	vernieuwen	om	hun	concurrentiepositie	te	kunnen	behouden	en	te	
versterken.	

1.1. VIER GLOBALE AANDACHTSPUNTEN

Een sprong voorwaarts op vlak van kwaliteit

De	Kust	is	een	traditionele,	oudere	bestemming	met	soms	nog	verouderde	infrastructuren.	Ze	moet	concurreren	
met	andere	bestemmingen	die	nieuw	ontwikkeld	worden	of	veel	inspanningen	leveren	om	te	vernieuwen.	Hoewel	
de	voorbije	jaren	heel	wat	werd	geïnvesteerd	aan	onze	Kust,	vooral	in	de	openbare	ruimte,	toont	de	situatieanalyse	
dat	voor	bepaalde	voorzieningen	de	basiskwaliteit	niet	gehaald	wordt.	Het	is	dan	ook	prioritair	om	eerst	deze	basis-	
problemen	aan	te	pakken	en	ervoor	 te	zorgen	dat	oubollige	 infrastructuren	en	voorzieningen	vernieuwd	worden.	
Daarbij	moet	door	innovatie	en	eigentijdse	vormgeving	een	sprong	voorwaarts	gemaakt	worden	om	een	hoog	niveau	
van	kwaliteit	te	halen.	Dit	geldt	trouwens	niet	enkel	op	vlak	van	infrastructuren	maar	evenzeer	op	vlak	van	dienst-
verlening	en	gastvrijheid.

Diversiteit als garantie voor een breed publiek

De	 Vlaamse	 Kust	 onderscheidt	 zich	 van	 de	 meeste	 concurrerende,	 dichtbije	 kustbestemmingen	 door	 haar		
diversiteit.	 Met	 deze	 diversiteit	 spreekt	 de	 Kust	 traditioneel	 een	 breed	 publiek	 aan.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 deze		
diversiteit	te	behouden	en	verder	te	ontwikkelen.	
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Bij	de	productontwikkeling	moet	daarom	rekening	gehouden	worden	met	de	behoeften	van	de	diverse	doelgroepen:
•	 jonge	gezinnen	met	kleine	kinderen,	die	kijken	naar	andere	bestemmingen	waar	een	betere,	meer	kindvriendelijke	

dienstverlening	en	voorzieningen	aangeboden	worden;
•	 jongeren	(12-25	jaar),	die	nu	minder	aanwezig	zijn	aan	de	Kust	en	de	Kust	niet	trendy	vinden;
•	 medioren,	een	toenemende	doelgroep	die	geïnteresseerd	is	in	heel	wat	‘jonge’	activiteiten;
•	 65-plussers,	waarvan	de	ouderen	ook	de	dienstverlening	en	voorzieningen	voor	minder	mobiele	personen	goed	

kunnen	gebruiken;
•	 MICE	doelgroepen	die	zeer	veeleisend	zijn	wat	betreft	infrastructuren	en	dienstverlening	en	die	vooral	aangetrokken	

worden	tot	de	Kust	omwille	van	het	specifieke	kader	en	de	teambuilding	mogelijkheden;
•	 minder	kapitaalkrachtige	sociale	groepen	die	ook	de	mogelijkheid	moeten	blijven	krijgen	om	een	vakantie	aan	zee	

door	te	brengen.

Imagovernieuwing door innovatie

Bij	een	groot	deel	van	de	potentiële	markten	blijft	het	traditionele	imago	van	de	Kust	 leven.	Dit	 imago	kan	door-	
broken	worden	door	het	introduceren	van	innovatieve	projecten	die	op	een	duidelijke	manier	aantonen	dat	de	Kust	
een	eigentijdse	bestemming	is.	Een	innovatieve	aanpak	rond	duurzaamheid,	recreatieve	ontsluiting,	mobiliteit,	kust-
verdediging,	cultuur,	evenementen,	e.a.	zijn	daarbij	van	groot	belang.	Projecten	die	deze	innovatieve	aanpak	expliciet	
in	zich	dragen	moeten	bovenlokaal	ondersteund	worden.	

Ruimte voor toeristische ontwikkelingen

Een	groot	deel	van	de	toeristische	infrastructuren	bevindt	zich	in	de	bebouwde	zones	waar	een	gemengd	gebruik	is	
toegelaten.	Het	is	belangrijk	dat	toeristische	functies	voldoende	plaats	krijgen	en	niet	weggedrongen	worden	door	
andere	 functies.	Ook	bij	het	ontwikkelen	van	nieuwe	projectgebieden	met	woon-	en	 tweede	verblijfsfunctie	moet		
aandacht	gaan	naar	het	incorporeren	van	toeristische	functies	als	hotels,	winkels	en	andere	recreatieve	voorzieningen.	

Daarnaast	moet	binnen	de	ruimtelijke	planning	inhoud	gegeven	worden	aan	het	stedelijk	netwerk	van	de	Kust	met	
aandacht	voor	de	bijkomende	behoefte	aan	ruimte	voor	toeristische	functies.	Het	ruimtelijk	beleid	binnen	dit	stedelijk	
netwerk	 moet	 enerzijds	 gemeenschappelijke	 principes	 uitwerken	 voor	 het	 volledige	 netwerk	 en	 anderzijds	 de		
verschillende	onderdelen	van	het	netwerk	op	elkaar	afstemmen.	
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1.2. ZEVEN KRACHTLIJNEN

Krachtlijn 1
Een concurrentiële vakantieomgeving aan zee

Bij	het	creëren	van	een	concurrentiële	vakantieomgeving	aan	zee	komt	het	erop	aan	om	een	evenwicht	te	vinden		
tussen	het	behoud	van	het	natuurlijk	systeem	van	de	Kust	en	de	behoeften	van	de	toeristen.

Verzekeren	van	het	aaneengesloten	wandelen	op	de	stranden

Ononderbroken	kunnen	wandelen	op	het	strand	langs	de	waterlijn	is	een	traditioneel	gegeven	en	een	sterke	troef	
voor	de	Vlaamse	Kust.	Ook	buiten	de	zomermaanden	wordt	dat	sterk	gewaardeerd	(‘uitwaaien	op	het	strand’).	

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Lobbyen	voor	het	recreatief	medegebruik	van	stranden	gelegen	in	VEN-gebieden.	
•	 Lobbyen	voor	het	minimaliseren	van	barrières	op	stranden	of	zoveel	mogelijk	overbruggen	ervan.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Ruimtelijke	planning	en	natuurbeleid:	verankeren	van	recreatief	medegebruik	van	stranden	voor	wandelaars.	
•	 Natuurbeleid:	 minimaliseren	 van	 barrières	 op	 stranden	 en,	 indien	 noodzakelijk,	 overbruggen	 van	 mogelijke		
	 barrières	op	stranden	voor	wandelaars.

Kwalitatieve	basisuitrusting	voor	een	comfortabel	strandleven

Er	zijn	forse	investeringen	nodig	om	de	basisuitrusting	op	de	stranden	op	peil	te	brengen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Uitvoeren	van	een	audit	van	de	publieke	basisinfrastructuur	op	de	stranden.
•	 Ondersteunen	van	initiatieven	die	het	kwaliteitsniveau	van	de	publieke	basisinfrastructuur	optrekken.	Het	gaat	

om	stranddouches,	sanitaire	voorzieningen,	EHBO-posten,	lockers	voor	kledij	en	strandgerief,	e.a.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Lokale	ruimtelijke	planning:	stedenbouwkundige	vergunningen	verlenen	voor	het	vernieuwen	en	uitbreiden	van	

publieke	basisinfrastructuur	op	de	stranden.
•	 Gemeenten:	investeren	in	publieke	basisinfrastructuur	met	bovenlokale	financiële	ondersteuning.	
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Een	actief	strand-	en	zeeleven

Het	strand	 is	dé	unieke	belevingsruimte	voor	 toeristen	aan	de	Kust.	Steeds	nieuwe	recreatieve	strandactiviteiten	
moeten	er	hun	plaats	kunnen	krijgen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Aandringen	op	het	actualiseren	en	afstemmen	van	de	wetgeving	m.b.t.	strandrecreatieve	activiteiten	tussen	de	

gemeenten.
•	 Ondersteunen	van	de	gemeenten	bij	de	opmaak	van	lokale	inrichtingsplannen	voor	de	stranden.	
•	 Verder	 ontwikkelen	 en	 verbeteren	 van	 watersportvoorzieningen	 op	 de	 stranden	 binnen	 de	 mogelijkheden		

aangegeven	 in	de	provinciale	RUP’s	voor	strand-	en	dijkconstructies.	Binnen	deze	context	pleit	het	 toeristisch	
beleid	voor	het	behoud	van	de	surfclubs	in	Zeebrugge	(Surfcity)	en	Knokke-Heist	(Surfers	Paradise)	op	de	huidige	
locatie.

•	 Lobbyen	voor	het	toelaten	van	jetscooters	en	jetski’s	in	een	beperkt	aantal	strandzones.	
•	 Ondersteunen	van	initiatieven	voor	tochten	op	volle	zee.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Bevoegde	overheidsinstanties:	onderzoek	naar	zones	waar	jetski	kan	beoefend	worden	vanaf	het	strand.
•	 Ruimtelijke	planning:	
	 -	 Vergunning	geven	voor	de	surfclub	Surfcity	in	Zeebrugge	en	Surfers	Paradise	in	Knokke-Heist.	
	 -	 Locaties	aangeven	waar	er	ondersteunende	infrastructuren	voor	jetski	kunnen	komen	(beperkt	aantal	zones).
•	 Gemeenten:	
	 -	 Afstemmen	van	strandreglementering	tussen	gemeenten.
	 -	 Opmaken	van	inrichtingsplannen	voor	de	stranden.
	 -	 Initiatieven	opstarten	voor	watersportclubs.

Veilige	stranden

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	communicatie	intensifiëren	over	de	veiligheid	op	de	stranden	en	op	zee.	

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Vlaamse	en	provinciale	niveau:	op	structurele	wijze	financieel	ondersteunen	van	de	kustreddingsdienst.
•	 Gemeenten:	zoeken	naar	mogelijkheden	voor	uitbreiding	van	de	permanentie	van	de	kustreddingsdienst	buiten	

het	seizoen	(schoudermaanden)	en	afstemming	tussen	kustgemeenten.
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Nette	stranden	

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	kusttoerist	blijven	sensibiliseren	over	afval	op	de	stranden.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gemeenten:	meer	en	grotere	afvalverzamelingspunten	voorzien	op	de	stranden	en	zoeken	naar	‘best	practices’	

voor	selectieve	afvalophaling	op	de	stranden.	

Strategisch	Natuurpark	Zwin

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Een	volwaardige,	natuurgerichte	bezoekersattractie	met	educatief	karakter	realiseren	in	het	Provinciaal	Natuur-

park	Zwin.	

Acties vanuit flankerend beleid
•	 ANB,	MDK,	provincie:	de	ontwikkeling	van	het	natuureducatief	en	ecotoeristisch	Zwingebied	ondersteunen	tot	

een	belangrijke	natuurattractie,	ook	op	internationaal	niveau.	

Recreatief	ontsluiten	van	de	duinen	voor	wandelaars

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Het	 wandelnetwerk	Westkust	uitbreiden	 tot	 een	 grensoverschrijdend	wandelnetwerk	met	 Noord-Frankrijk	met	

uitbreiding	in:	
	 -	 de	Cabourduinen	(na	aanleg	tunnel	A18	en	brug	over	kanaal	Nieuwpoort-Duinkerke);
	 -	 de	Oostvoorduinen;
	 -	 de	Lenspolder;
	 -	 de	Simliduinen;
	 -	 de	‘Dunes	du	Perroquet’	(Frankrijk)	voorzien	in	het	Interreg	IV-project	MIRRA.	
•	 Een	grensoverschrijdend	wandelnetwerk	realiseren	in	het	Zwingebied	in	de	driehoek	Knokke-Cadzand-Sluis.	

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Binnen	de	6	jaar	de	inrichtingsplannen	voor	duingebieden	die	reeds	zijn	opgemaakt	uitvoeren:	
	 -	 de	zeewerende	duinen	tussen	Lombardsijde	en	Westende;
	 -	 de	zeewerende	duinen	tussen	Westende	en	Oostende;
	 -	 de	zeewerende	duinen	tussen	De	Haan	en	Wenduine;
	 -	 de	zeewerende	duinen	tussen	Bredene	en	De	Haan;
	 -	 het	Directeur	Generaal	Willemspark	in	Knokke-Heist;
	 -	 de	Nordic	site	in	Blankenberge.
•	 Het	duingebied	Halve	Maan	op	de	Oosteroever	in	Oostende	inrichten	als	aantrekkelijk	duingebied.
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Gerichte	natuurbeleving	van	de	duinen

Acties vanuit flankerend beleid
•	 ANB	en	MDK:	zorgen	voor	(natuureducatieve)	onthaalinfrastructuur	in	de	duinen	in	een	eigentijdse	en	uniforme	
	 huisstijl	met	moderne	materialen	en	presentatietechnieken.

Voldoende	speelduinen	voor	jeugdgroepen

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Lobbyen	voor	het	inrichten	van	één	speelduin	per	kustgemeente.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 ANB	en	MDK:	Speelzones	selecteren	in	de	Vlaamse	kustduinen.

Uitspelen	van	het	specifieke	klimaat	van	de	Kust

De	Kust	 is	een	sterk	weersafhankelijke	 toeristische	bestemming.	De	dagtoerist	en	de	korte	verblijver	beslist	zeer	
impulsief	om	naar	de	Kust	te	komen,	hoofdzakelijk	op	basis	van	de	weersverwachtingen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Campagne	over	het	specifieke	karakter	van	het	weer	aan	de	Kust.
•	 Correcter	en	sneller	communiceren	over	het	specifieke	weer	aan	de	Kust.	Een	samenwerking	met	het	Agentschap	

Maritieme	Dienstverlening	en	Kust	en	haar	website	www.kustweerbericht.be	is	het	meest	aangewezen.	Hierover	
werden	reeds	onderhandelingen	opgestart.

Krachtlijn 2
Boeiende en geanimeerde badplaatsen

De	zeedijk	als	de	belangrijkste	ontmoetingsruimte

In	heel	wat	badplaatsen	werd	reeds	veel	geïnvesteerd,	maar	er	blijven	nog	enkele	hiaten	over	waar	de	zeedijk	nog	
beter	gevaloriseerd	kan	worden.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Innovatieve	projecten	ondersteunen	inzake	inrichting	van	de	zeedijk,	onder	andere	wat	betreft	verlichting	voor	

meer	beleving	‘s	avonds	(met	aandacht	voor	energiezuinigheid	en	beperking	van	lichthinder).

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gemeenten:	verder	afwerken	van	de	inrichting	van	de	zeedijk	als	(autovrije)	wandel-	en	flaneerboulevard.
•	 MDK:	het	toeristische	beleid	betrekken	bij	de	planning	van	het	Geïntegreerd	Kustveiligheidsplan	(GKVP)	met	het	

oog	op	de	beeldkwaliteit	en	de	mogelijke	toeristische	valorisering	van	infrastructuren	voor	zeewering.	
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Inrichten	van	vier	nieuwe	strategische	projectgebieden

Het	 is	 belangrijk	 dat	 de	 vier,	 op	 bovenlokaal	 niveau	 geselecteerde,	 strategische	 projectgebieden	 een	 boeiende		
inrichting	krijgen	als	nieuwe	toeristische	omgevingen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Ondersteunen	van	de	uitbouw	van	de	Oosteroever	in	Oostende	als	belangrijke	maritieme	topsite	met:
	 -	 Een	veer	tussen	het	centrum	van	Oostende	en	de	Oosteroever;
	 -	 Een	nieuwe	jachthaven	in	het	Vuurtorendok	(jachthaven	en	vastgoedproject	gekoppeld	aan	de	jachthaven);
	 -	 Een	kwalitatief	bezoekersonthaal	voor	het	gebied	met	vertrekpunt	voor	tochten	op	zee;
	 -	 Een	museumhaven;
	 -	 De	inrichting	van	een	nieuw	natuurgebied	op	de	Halve	Maan;
	 -	 Een	cluster	rond	het	thema	maritieme	oorlogsvoering	(Batterij	Hundius).
•	 Ondersteunen	van	de	uitbouw	van	de	nieuwe	jachthaven	in	Nieuwpoort	als	aantrekkelijke	openbare	ruimte	en	

‘place	to	be’:	uitbreiding	met	600	ligplaatsen,	vastgoedontwikkelingen	met	diverse	functies	als	hotelfunctie,	her-
localisatie	van	maritieme	bedrijvigheid	en	brug	over	de	IJzer	als	link	tussen	jachthaven	en	stad.

•	 Ondersteunen	van	de	uitbouw	van	het	strategisch	projectgebied	in	Blankenberge	met	een	aantrekkelijke	groene	
verbinding	tussen	het	Zeebos	en	de	stad.

•	 Ondersteunen	van	het	strategisch	projectgebied	rond	het	station	en	de	nieuwe	golf	in	Knokke.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Ruimtelijke	 planning:	 inrichting	 van	 de	 strategische	 projectgebieden	 in	 functie	 van	 de	 toeristische	 belevings-	

waarde.
•	 MDK:	uitbreiden	van	jachthavens	(Nieuwpoort,	Vuurtorendok	in	Oostende).

Goed	ontsloten	bouwkundig	erfgoed	

Veel	waardevol	erfgoed	aan	de	Kust	is	verloren	gegaan.	Daarom	moet	grote	aandacht	gaan	naar	de	zorg	voor	de	
resterende	waardevolle	elementen	die	ook	een	toeristische	valorisatie	kunnen	krijgen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Ontwikkelen	van	drie	nieuwe	erfgoedwandelroutes:
	 -	 Nieuwpoort-Stad:	omvormen	Koolhofwandelroute	tot	erfgoedwandelroute;
	 -	 Oostende:	omgeving	Venetiaanse	gaanderijen;
	 -	 Knokke-Heist.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Erfgoedbeleid:	behoud	en	kwalitatieve	invulling	van	beeldbepalende	landmarks	en	waardevolle	gebouwen	of	sites	

(modernisme,	maritiem	erfgoed,	Belle	Epoque).
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Hoge	beeldkwaliteit	in	de	badplaatsen

Op	vakantie	worden	hoge	eisen	gesteld	aan	de	beeldkwaliteit	van	de	omgeving.	Naast	het	gebrek	aan	groen	is	er	ook	
het	probleem	van	de	niet	steeds	kwalitatieve	architectuur.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Eisen	opleggen	wat	betreft	beeldkwaliteit	voor	toeristisch-recreatieve	projecten.
•	 Initiatieven	 rond	 beeldkwaliteit	 bij	 de	 horecasector	 ondersteunen	 (uithangborden,	 terrassen,	 bloembakken,		

fietsenstallingen	e.a.).

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Stedenbeleid:	de	Kust	opnemen	in	het	stedenbeleid	met	mogelijkheid	voor	het	investeren	in	beeldkwaliteit.	
•	 AWV:	de	beeldkwaliteit	verzorgen	op	de	invalswegen	naar	de	badplaatsen	en	langs	de	Koninklijke	Baan.
•	 De	Lijn:	meer	gedurfde	en	eigentijdse	integratie	van	de	tram	in	het	openbaar	domein	van	de	badplaatsen.
•	 Overheid	algemeen	(op	alle	niveaus):	voorbeeldfunctie	opnemen	inzake	architecturale	kwaliteit	bij	renovatie-	of	

nieuwbouwprojecten.
•	 Gemeenten:	
	 -	 inrichting	van	pleinen	en	parken	met	aandacht	voor	de	toeristische	beleving;
	 -	 afremmen	van	hoogbouw	in	smalle	straten;
	 -	 aandacht	voor	de	afwerking	van	de	polderfronten.

Een	gevarieerd	winkelaanbod	ook	in	multifunctionele	omgevingen

Winkelen	 is	 een	 populaire	 activiteit	 van	 vakantiegangers	 aan	 zee,	 zeker	 bij	 minder	 goed	 weer.	 Indoor	 vrijetijds-	
omgevingen	die	een	waaier	van	voorzieningen	groeperen	op	één	plek	waaronder	winkels	maar	ook	andere	diensten,	
kunnen	aantrekkelijke	en	trendy	ontmoetingsplekken	worden.	

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Ondersteunen	van	initiatieven	voor	een	grotere	uitstraling	van	het	winkelapparaat	naar	toeristisch	gebruik.
•	 Lobbyen	voor	vernieuwende	vrijetijdsomgevingen	in	de	centra	van	de	badplaatsen.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gemeenten:	vernieuwende	vrijetijdsomgevingen	faciliteren	in	de	centra	van	de	badplaatsen.
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Belevingsgericht	inrichten	van	bestaande	attracties	en	musea

Er	wordt	niet	geopteerd	voor	het	aantrekken	van	nieuwe	grootschalige	attracties	aan	de	Kust	maar	wel	voor	het	her-
inrichten	van	bestaande	attracties.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	vernieuwing	en	herinrichting	van	bestaande	attracties	ondersteunen	met	prioriteit	voor:
	 -	 Seafront	(Zeebrugge);
	 -	 Provinciedomein	Raversijde:	met	accent	op	WO	II	(Oostende);
	 -	 Mercator	(Oostende);
	 -	 Zwin	als	natuurgerichte	attractie.
•	 De	vernieuwing	en	herinrichting	van	bestaande	kunstgerelateerde	musea	ondersteunen	met	prioriteit	voor:
	 -	 Mu.ZEE	 -	 Kunstmuseum	 aan	 zee	 -	 Collecties	 van	 de	 Provincie	 West-Vlaanderen	 en	 de	 Stad	 Oostende,		

		 met	linken	naar	andere	locaties	en	tijdelijke	tentoonstellingen;
	 -	 Ensorhuis	(Oostende).

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Cultuurbeleid:	initiatieven	nemen	voor	de	nieuwe	inrichting	van	kunstgerelateerde	attracties.

Nieuwe	golfterreinen	met	een	toeristische	meerwaarde

De	 plannen	 voor	 drie	 nieuwe	 golfterreinen	 zijn	 concreet	 in	 Knokke,	 Oostduinkerke	 en	 Blankenberge.	 Daarnaast	
worden	 geen	 nieuwe	 golfterreinen	 beoogd.	 We	 moeten	 eerst	 evalueren	 of	 de	 nieuwe	 golfterreinen	 effectief	 een		
toeristische	meerwaarde	genereren	voor	de	Kust.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	nieuwe	golfterreinen	inschakelen	in	het	toeristisch	gebeuren
	 -	 Voorwaarden	 bij	 het	 toekennen	 van	 de	 vergunning	 wat	 betreft	 het	 aanbieden	 van	 ‘green	 fees’	 voor	

		 niet-leden	en	het	organiseren	van	initiaties.	
	 -	 Lobbyen	voor	de	toelating	van	kleinschalige	golfhotels	rond	deze	golfterreinen	die	een	specifiek	
	 		 nichecliënteel	aantrekken.
	 -	 Aanleggen	van	de	nieuwe	golfterreinen	op	een	manier	dat	ook	niet-golfers	uitzicht	hebben	op	de	
	 		 golfterreinen.	Golfterreinen	moeten	als	groene	omgevingen	ingeschakeld	worden	in	het	netwerk	van	
	 		 openbare	ruimten	in	de	badplaatsen.
•	 Opvolgen	van	het	toeristisch	gebruik	van	de	golfterreinen	en	evaluatie	ervan.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Ruimtelijke	planning:	gespecialiseerde,	kleinschalige	golfhotels	rond	deze	golfterreinen	toelaten.
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Krachtlijn 3
De Kust als een netwerk 

De	Kust	bestaat	uit	een	aaneenschakeling	van	individuele	badplaatsen	met	elk	hun	eigen	karakter	en	identiteit.	De	
toerist	kiest	duidelijk	voor	één	welbepaalde	badplaats	waar	hij	steeds	opnieuw	naar	toe	trekt.	Toch	biedt	de	Kust	als	
geheel	potenties	voor	het	ontdekken	van	minder	bekende	aspecten	die	aan	een	vakantie	aan	zee	een	nieuwe	inhoud	
kunnen	geven	en	vooral	kunnen	benadrukken	wat	de	diverse	badplaatsen	met	elkaar	verbindt.

De	Kust	als	een	netwerk	voor	zachte	recreatie

Ontwikkelen van een grootschalig wandelnetwerk op kustniveau

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Uitwerken	van	een	wandelnetwerk	op	kustniveau	met	knooppunten	en	in	combinatie	met	het	openbaar	vervoer.

Verder belevingsgericht uitbouwen van de Kustfietsroute

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	veiligheid	en	het	fietscomfort	verhogen.	
•	 Fietsinrijpunten	ontwikkelen.
•	 Mogelijkheden	zoeken	om	het	fietsnetwerk	beter	te	integreren	in	de	natuur	en	langs	de	duinen.
•	 Ketenmobiliteit	activeren	(combinatie	fiets	en	openbaar	vervoer).
•	 Dag-	en	verblijfsarrangementen	ontwikkelen	langsheen	de	Kustfietsroute.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 De	veiligheid	verhogen	op	de	Kustfietsroute.
•	 Een	aantal	‘missing	links’	op	het	fietsnetwerk	van	de	Kust	oplossen.

De	Kust	als	een	boeiend	netwerk	van	thematische	bezienswaardigheden

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Ontwikkelen	van	netwerken	rond	bepaalde	thema’s	waarbij	kustmusea	en	attracties	een	verwijzingsfunctie	inbouwen	

naar	sites	die	langs	heel	de	Kust	voorkomen	zoals:
	 -	 Kunstgerelateerd	netwerk:	Mu.ZEE	(Kunstmuseum	aan	zee)	met	verwijzingen	naar	andere	kunstmusea	aan		

		 zee	zoals	het	Ensorhuis	en	het	Delvauxmuseum;
	 -	 Maritiem	 netwerk:	 Fort	 Napoleon,	 museumhaven,	 Provinciedomein	 Raversijde	 met	 verwijzingen	 naar		

		 andere	maritieme	sites	aan	de	Kust	(bv.	Visserijmuseum,	e.a.);
	 -	 Bouwkundig	 erfgoed	 gerelateerd	 netwerk:	 bv.	 Belle	 Epoque	 met	 verwijzingen	 naar	 andere	 erfgoedmusea		

		 en	-elementen.	



40

•	 Ontwikkelen	van	thematische	dagarrangementen	en	formules	die	bezoeken	aan	musea	langs	de	Kust	stimuleren.	
Thema’s:	modernisme,	Belle	Epoque,	kunstenaars	aan	zee,	maritiem	erfgoed,	militair	erfgoed	e.a.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Opzetten	van	structurele	financiële	ondersteuningsinstrumenten	vanuit	andere	sectoren	voor	het	inrichten	van	

musea	en	voor	het	organiseren	van	kunstevenementen.

De	Kust	als	een	netwerk	van	evenementen

Naast	amusement	wil	de	Kust	een	aanbod	bieden	van	evenementen	die	een	grote	uitstraling	kennen	en	die	op	het	
niveau	van	de	Kust	worden	georganiseerd.	Daarom	moet	gezocht	worden	naar	sterke	thema’s	die	de	unieke	locatie	
van	zee	en	strand	ten	volle	uitspelen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Structureel	ondersteunen	van	Beaufort	als	gevestigd	kunstevenement.
•	 Zoeken	naar	nieuwe	bovenlokale	imago-ondersteunende	evenementen.
•	 Ondersteunen	van	Coast	Music	Festivals:	profileren	van	de	Kust	op	muziekevenementen	die	ook	jongeren	aan-

trekken.	

Acties vanuit flankerend beleid
•	 De	kustgemeenten	zelf	moeten	ernaar	streven	om	het	evenementenaanbod	in	hun	eigen	gemeente	te	spreiden	

over	de	seizoenen	en	om	internationale	spektakels	zoals	Cirque	du	Soleil	of	Cavalia	naar	de	Kust	te	blijven	halen.	

Krachtlijn 4
Een Kust in relatie tot een aantrekkelijk hinterland

De	Vlaamse	Kust	 ligt	dichtbij	een	aantrekkelijk	 landelijk	gebied	en	dichtbij	een	aantal	attractieve	kunststeden.	Bij	
minder	goed	weer	zijn	dit	uitstapmogelijkheden	die	een	vakantie	aan	zee	boeiend	maken.

Een	goed	ontsloten	landelijk	hinterland		

Wandelen

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Ontwikkelen	van	4	 landschapswandelroutes	 (Uitkerkse	Polders,	Zwin,	Oostendse	Krekengebied	en	het	gebied	

Blankenberge	-	ecogolf	-	Zeebos	-	Fonteintjes).
•	 Onderzoek	naar	de	introductie	van	kindgerichte	wandelpaden	(bv.	blotevoetenpaden).
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Fietsen

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Aansluiting	van	de	Kustfietsroute	op	de	fietsnetwerken	van	het	Brugse	Ommeland	en	de	Westhoek	realiseren	met	

volgende	belangrijke	verbindingen:
	 -	 Link	Adinkerke	-	De	Moeren;	
	 -	 Link	Ensorkerk	in	Mariakerke	via	Sportpark	in	Stene	tot	de	Groene	62	(Oostende);
	 -	 Groene	As	Heist	West.

Mountainbiken

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Sportdienst	 provincie:	 drie	 mountainbikenetwerken	 ontwikkelen	 (Westkust,	 Middenkust,	 Oostkust)	 in	 samen-	

werking	met	BLOSO.

Paardrijden 

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Ontwikkelen	van	één	kleinschalig	ruiternetwerk	aan	de	Westkust.
•	 Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	voor	een	nieuwe	ruiterroute	in	het	Zwin.

Goed	ontsloten	steden	en	bezienswaardigheden	in	het	hinterland

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Een	efficiënte	communicatie	voeren	over	steden	en	bezienswaardigheden	in	het	hinterland	bij	de	actuele	en	de	

potentiële	kusttoerist.
•	 Formules	ontwikkelen	die	attracties	aan	de	Kust	combineren	met	attracties	in	dichtbije	steden	en	dorpen.	

Acties vanuit flankerend beleid
•	 De	Lijn:	tramverbinding	realiseren	naar	Veurne.

Een	goed	ontsloten	WOI-erfgoed	voor	kusttoeristen

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	verbinding	van	de	Kust	met	het	WO	I-erfgoed	versterken:
	 -	 IJzer	 en	 Frontzate	 aanwenden	 als	 thematische	 assen	 rond	 Wereldoorlog	 I	 om	 dit	 gegeven	 in	 het		

		 binnenland	te	ontsluiten.
	 -	 Startpunten	 voorzien	 aan	 de	 Kust	 ter	 ontsluiting	 van	 het	 WO	 I-verhaal	 in	 de	 Westhoek:	 Nieuwpoort;	 ook		

		 Ten	Bogaarde	in	Koksijde	kan	als	startpunt	fungeren.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Verbeterde	 verbinding	 met	 de	 wagen	 realiseren	 tussen	 Ieper	 en	 de	 Westkust	 (N8)	 met	 respect	 voor	 de		

aanliggende	dorpskernen.	
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Krachtlijn 5
Een verblijfsvriendelijke kust voor iedereen

Om	ervoor	te	zorgen	dat	de	Vlaamse	Kust	in	de	toekomst	levendig	blijft	op	zoveel	mogelijk	momenten	van	het	jaar	
en	ook	toegankelijk	als	vakantiebestemming	voor	iedereen,	is	een	diversiteit	in	logiesvormen	van	essentieel	belang.

Gepaste	formules	voor	verhuur	van	vakantiewoningen	

De	cijfers	tonen	aan	dat	de	vraag	in	de	verhuringen	van	vakantiewoningen	gestaag	afkalft.	Dit	is	de	belangrijkste	en	
meest	traditionele	markt	voor	de	Kust	gericht	op	langere	vakanties.	Deze	markt	staat	sterk	onder	druk	van	de	con-	
currerende	zonbestemmingen	voor	hoofdvakanties	en	zelfs	voor	nevenvakanties.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Een	kwaliteitsclassificatie	ontwikkelen	voor	vakantiewoningen	die	op	de	toeristische	markt	aangeboden	worden.	
•	 De	toeristische	verhuursector	begeleiden	bij	het	toepassen	van	het	nieuwe	logiesdecreet	en	bij	het	ontwikkelen	

van	gepaste	formules	voor	verhuur	die	beter	aansluiten	bij	de	behoeften	van	de	markt.	
•	 Het	personeel	van	toeristische	verhuurkantoren	vormen	en	begeleiden	naar	hogere	kwaliteit	in	dienstverlening.
•	 Marketingondersteuning	voor	verhuur	vakantiewoningen.

Een	toekomstgerichte	en	kwaliteitsbewuste	hotelsector

De	hotelsector	beantwoordt	als	 logiesvorm	het	meest	aan	de	behoefte	aan	korte	dichtbijvakanties	waarover	heel	
vaak	 impulsief	 beslist	 wordt.	 Hotels	 liggen	 ook	 beter	 in	 de	 markt	 bij	 medioren	 en	 senioren,	 een	 belangrijke	 en		
toenemende	bevolkingsgroep.	Om	de	Kust	levendig	te	houden	en	een	gediversifieerd	cliënteel	aan	te	trekken	is	een	
minimumaanbod	van	kwalitatieve	hotels	noodzakelijk.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Begeleiden	van	hotelinvesteringen:
	 -	 Kennis	ontwikkelen	omtrent	hotelinvesteringen	en	-ontwikkelingen;
	 -	 Bestaande	hotels	ondersteunen	door	mogelijkheden	te	bieden	voor	uitbreiding,	innovatie	en	thematisering.
•	 Het	Vlaams	beleid	van	economische	steunmaatregelen	richten	naar	ondersteuning	van	hotels	bij	investeringen.
•	 Begeleiding	en	vorming	rond	kwaliteitsmanagement	binnen	hotels.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gewestelijk,	provinciaal	en	gemeentelijk	ruimtelijk	beleid:	
	 -	 De	uitbreiding	van	bestaande	hotels	 faciliteren	 in	de	voorschriften	van	RUP’s	voor	de	bebouwde	gebieden	

		 in	de	badplaatsen.
	 -	 De	 inplanting	 van	 een	 aantal	 nieuwe	 hotels	 met	 congres-	 en	 wellnessfaciliteiten	 faciliteren	 door	 het		

		 koppelen	van	de	hotelfunctie	aan	strategische	projectontwikkelingen	of	aan	hotelzones.
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Kwalitatieve	campings	met	hoge	belevingswaarde

De	bestaande	campings	aan	de	Kust	zijn	 vooral	gericht	op	gebruikers	van	vaste	standplaatsen	en	vertonen	niet	
steeds	een	kwalitatieve	inrichting.	

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Het	Vlaams	beleid	van	economische	steunmaatregelen	richten	naar	ondersteuning	van	campings	bij	investeringen.
•	 Begeleiding	en	vorming	naar	kwaliteitsmanagement	van	kampeerondernemingen.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gemeenten:	mogelijkheden	bieden	voor	gedeeltelijke	omschakeling	naar	vakantiewoningen	op	campings	en	voor	

kwaliteitsverbetering	in	gemeentelijke	ruimtelijke	uitvoeringsplannen	voor	kampeerzones.

Voldoende	aanbod	voor	kampeerauto’s

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Toerisme	Vlaanderen:
	 -	 FOD	 Mobiliteit	 aansporen	 om	 een	 zonaal	 parkeerverbod	 voor	 kampeerauto’s	 uit	 te	 werken	 in	 combinatie	

		 met	parkeerzones	waar	kampeerauto’s	toegelaten	zijn.
	 -	 Analyse	van	de	behoefte	aan	kampeerautoplaatsen	en	parkeerplaatsen.
	 -	 Inventarisatie	 van	 mogelijke	 locaties	 en	 een	 mogelijke	 exploitatiestructuur	 (PPS)	 voor	 kampeerauto-	

		 terreinen.
	 -	 Actualiseren	van	het	onderzoek	naar	het	profiel	van	de	kampeerautotoerist.
	 -	 Evaluatie	 van	 de	 exploitatie-	 en	 classificatienormen	 en	 afschaffing	 van	 het	 maximaal	 aantal	 kampeer-	

		 autoplaatsen	(40)	op	een	kampeerautoterrein.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 FOD	Mobiliteit:
	 -	 Sluitende	oplossing	bieden	voor	de	parkeer/kampeerproblematiek	via	wijziging	van	de	federale	wegcode.
•	 Gemeenten:
	 -	 Nieuwe	kampeerautoterreinen	en/of	parkeerplaatsen	voor	kampeerauto’s	inrichten.
	 -	 Consequente	handhaving	van	overtredingen	tegen	parkeer-	en	kampeerverbod.
	 -	 Een	verlaagde	verblijfstaks	op	kampeerautoplaatsen	invoeren.
•	 Bovenlokaal	 en	 lokaal	 ruimtelijk	 beleid:	 ruimtelijke	 mogelijkheden	 bieden	 voor	 kleinschalige	 kampeerauto-	

terreinen.
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Kwalitatief	aanbod	van	‘Toerisme	voor	Allen’	voor	volwassenen

Het	is	belangrijk	voor	de	diversiteit	aan	de	Kust	dat	er	een	blijvend	aanbod	van	sociaal	toerisme	voor	volwassenen	
is.	Sommige	van	de	centra	werden	verkocht	en	ontwikkeld	voor	appartementen.	De	bestaande	centra	zijn	door	de	
toenemende	behoefte	aan	comfort	aan	vernieuwing	toe.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	uitbreiding	en	verbetering	van	de	infrastructuur	in	bestaande	vakantiecentra	ondersteunen.
•	 Extra	inspanningen	doen	om	de	sector	te	herpositioneren.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gemeenten:	uitbreiding	van	bestaande	vakantiecentra	faciliteren	in	de	voorschriften	van	gemeentelijke	ruimtelijke	

uitvoeringsplannen.

Gepast	aanbod	aan	jeugdlogies

Een	gepast	aanbod	van	jeugdlogiesvormen	die	zowel	groepen	(jeugdbewegingen,	zee-	en	natuurklassen)	als	indivi-
duele	jongeren	(bv.	voor	watersportinitiatie)	kunnen	opvangen,	is	belangrijk	voor	het	‘verjongen’	van	de	Kust.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Investeringen	in	bivakmogelijkheden	met	basiscomfort	ondersteunen.
•	 Uitbouw	van	kwalitatief	jeugdlogies	subsidiëren	met	prioriteit	voor:
	 -	 Een	nieuwe	jeugdherberg	in	Oostende;
	 -	 De	uitbreiding	van	de	jeugdherberg	in	Blankenberge;
	 -	 Een	 onderzoek	 naar	 de	 mogelijkheid	 voor	 jeugdlogies	 in	 Knokke-Heist,	 zowel	 voor	 individuelen	 als	 voor	

		 groepen.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Gemeentelijk	ruimtelijk	beleid:	
	 -	 Bivakmogelijkheden	met	basiscomfort	voorzien;
	 -	 Oplossing	zoeken	voor	zonevreemde	jeugdverblijven.	
•	 Ruimtelijk	beleid:	jeugdlogies	toelaten	in	het	Zwinproject	in	functie	van	natuurverkenning.

Een	complementair	aanbod	aan	gastenkamers	

De	Kust	heeft	slechts	een	beperkt	aantal	gastenkamers.	Zij	vormen	een	aantrekkelijk	en	complementair	aanbod	en	
bieden	een	mogelijkheid	voor	het	valoriseren	van	het	bouwkundig	erfgoed.	

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Investeerders	in	gastenkamers	begeleiden	binnen	het	kader	van	het	nieuwe	logiesdecreet.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Erfgoedbeleid:	de	 renovatie	subsidiëren	van	bouwkundig	erfgoed	dat	kan	gevaloriseerd	worden	als	charmante	

gastenkamers.
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Krachtlijn 6
Een bereikbare Kust

De	Kust	kent	een	groot	piekverkeer,	afhankelijk	van	de	weersomstandigheden	en	vakantieperiodes.	Het	blijft	een	
uitdaging	om	de	Kust	nog	meer	bereikbaar	te	maken	met	het	openbaar	vervoer	en	het	onvermijdelijke	piekverkeer	
met	de	wagen	op	te	vangen.

Optimale	ontsluiting	van	de	Kust	met	de	trein

Acties vanuit toeristisch beleid
De	invloed	van	het	toeristisch	beleid	blijft	hier	beperkt	tot	het	aandringen	op:	
•	 meer	treincapaciteit	naar	de	Kust	in	de	zomer	en	aanhouden	van	voordelige	treinticketten;
•	 het	herintroduceren	van	directe	internationale	treinverbindingen	met	de	nabije	buurlanden;
•	 het	optimaliseren	van	de	busverbindingen	van	Koksijde	station	naar	Koksijde-Bad.	

Acties vanuit flankerend beleid
•	 NMBS:	
	 -	 inzetten	van	nog	grotere	treincapaciteit	naar	de	Kust	in	de	zomer;
	 -	 verder	voeren	van	beleid	voor	voordelige	treinticketten	naar	de	Kust;
	 -	 herintroduceren	van	directe	internationale	treinverbindingen	met	de	nabije	buurlanden.
•	 De	Lijn:	de	busverbindingen	Koksijde	station	naar	Koksijde-Bad	optimaliseren	om	het	treinverkeer	naar	Koksijde	

te	verhogen.

Optimale	ontsluiting	van	de	Kust	met	de	wagen	

Acties vanuit toeristisch beleid
De	invloed	van	het	toeristisch	beleid	blijft	beperkt	tot	het	aandringen	op:	
•	 een	optimale	ontsluiting	van	de	Kust	vanuit	het	binnenland	via	de	weg;
•	 de	inrichting	van	de	Koninklijke	Baan	met	aandacht	voor	een	vlotte	doorstroming	tussen	badplaatsen,	veiligheid,	

comfort	en	beeldkwaliteit;
•	 een	gepast	parkeerbeleid	voor	opvang	van	pieken	met	verdere	investeringen	in	ondergrondse	parkeergarages.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Mobiliteit:	betere	ontsluiting	naar	en	aan	de	Kust	en	innovatieve	initiatieven	voor	(rand)parkings.
•	 Ruimtelijk	beleid:	betere	visuele	integratie	van	de	Koninklijke	Baan	en	het	creëren	van	ruimte	voor	(rand)parkings	

en	ondergrondse	parkeergarages.	
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Vlotte	doorstroming	langs	de	Kust	met	de	tram

Acties vanuit toeristisch beleid
De	invloed	van	het	toeristisch	beleid	blijft	beperkt	tot	het	aandringen	op:	
•	 optimaliseren	van	de	doorstroming	en	de	verkeersveiligheid	van	de	tram	in	de	badplaatsen;
•	 een	verzorgde	en	adequate	signalisatie	voor	de	tram	met	een	zekere	kustidentiteit;
•	 het	opzetten	van	een	combinatie	van	fietsverhuur	en	openbaar	vervoer.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 De	Lijn:	
	 -	 meer	en	veilige	oversteekplaatsen	voor	voetgangers;
	 -	 aandacht	voor	capaciteitsproblemen	op	piekmomenten;
	 -	 optrekken	van	de	snelheid	van	de	tramverbindingen	tussen	de	centra	van	de	badplaatsen;
	 -	 uitbreiden	van	het	tramnetwerk	naar	het	hinterland	bv.	naar	Veurne;
	 -	 aandacht	 voor	 een	 permanente	 kwaliteitsverbetering	 van	 het	 rollend	 materieel	 en	 voor	 nieuwe	 combi-	

		 formules;
	 -	 aandacht	 voor	 de	 veiligheid	 en	 de	 visuele	 integratie	 van	 de	 trambeddingen	 en	 ondersteunende	 infra-	

		 structuren	in	de	centra	van	de	badplaatsen.

Ontsluiting	van	de	Kust	en	Brugge	met	het	vliegtuig

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 De	invloed	van	het	toeristisch	beleid	blijft	beperkt	tot	het	aandringen	op	het	ontwikkelen	van	de	luchthaven	van	

Oostende	voor	incoming	verkeer	en	op	het	aantrekken	van	low-cost	carriers.

Acties vanuit flankerend beleid
•	 Verzekeren	van	de	 rol	van	de	 luchthaven	van	Oostende	als	passagiersluchthaven	door	ondersteunende	maat-

regelen	op	Vlaams	niveau.
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Krachtlijn 7
Een gastvrije kust

Gastvrijheid	en	dienstverlening	zijn	voor	de	hedendaagse	veeleisende	toerist	van	groot	belang.	Daarnaast	moet	het	
kustproduct	ook	bevattelijk	zijn:	het	toeristisch	onthaal	moet	de	toerist	op	professionele	wijze	wegwijs	maken	in	de	
vele	mogelijkheden	voor	activiteiten,	belevenissen,	accommodaties	en	voorzieningen.

Acties vanuit toeristisch beleid
•	 Een	regionale	toeristische	visie	uitwerken	over	onthaal	aan	de	Kust.
•	 De	onthaalinfrastructuur	verbeteren	met	aandacht	voor	kindvriendelijkheid	en	voor	personen	met	een	beperking.
•	 Het	onthaal	in	de	lokale	toeristische	diensten	professionaliseren	met:
	 -	 Verder	actualiseren	van	de	gemeentelijke	toeristische	websites	en	de	kustwebsite;
	 -	 Vorming	rond	kwalitatieve	dienstverlening;
	 -	 Een	correcte	afhandeling	van	klachten	door	toeristische	diensten;
	 -	 Permanente	opvolging	van	de	tevredenheid	van	de	toerist	over	de	lokale	onthaalkantoren	met	mogelijkheid		

		 tot	benchmarking	tussen	lokale	infokantoren.
•	 Een	 ruim	gamma	van	 toeristische	actoren	die	 in	 rechtstreeks	contact	komen	met	de	 toerist	mobiliseren	 rond	

gastvrijheid	en	dienstverlening.
•	 Onderzoek	naar	innovatieve	vormen	van	toeristisch	onthaal	zoals	inzetten	van	de	lokale	bevolking	als	gids.
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2. MARKETING

Krachtlijn 1
Duidelijke taakverdeling binnenland/buitenlandmarketing

Taken	voor	lokaal	marketingbeleid	

Het	promoten	van	het	dagtoerisme	en	van	het	tweede	verblijfstoerisme	wordt,	zoals	eerder	in	de	marktstrategie	vast-
gelegd,	overgelaten	aan	het	lokale	niveau	waar	de	diversiteit	van	de	badplaatsen	ten	volle	kan	worden	uitgespeeld.	
Daarnaast	kan	het	lokale	niveau	ook	specifieke	acties	voeren	wat	betreft	verblijfstoerisme	in	commercieel	logies	op	
de	binnenlandse	of	buitenlandse	markten.	Het	kan	gaan	om	‘leisure’	verblijfstoerisme	of	om	MICE-verblijfstoerisme.	
Dit	gebeurt	het	best	aanvullend	aan	de	acties	die	gevoerd	worden	op	het	bovenlokaal	niveau	om	de	efficiëntie	ervan	
te	verhogen.

Verdeling	van	taken	voor	bovenlokaal	marketingbeleid

Op	bovenlokaal	niveau	gaat	het	om	het	vermarkten	van	de	Kust	voor	‘leisure’	verblijfstoerisme	in	commercieel	logies	
en	 voor	 MICE-verblijfstoerisme.	 Het	 bepalen	 van	 een	 complementaire	 strategie	 met	 duidelijke	 verantwoordelijk-	
heden	voor	de	betrokken	partners,	kwam	als	belangrijk	advies	naar	voren	uit	de	doorlichting	van	de	communicatie-
dragers	door	het	studiebureau	La	Group	(2008)	in	opdracht	van	Westtoer	en	Toerisme	Vlaanderen.

‘Leisure’ verblijfstoerisme

•	 Het	promoten	van	Vlaanderen	en	Brussel	op	de	buitenlandse	markten	is	in	eerste	orde	de	hoofdtaak	van	Toerisme	
Vlaanderen.	Toerisme	Vlaanderen	ontwikkelt	hiervoor	een	proactieve	pers-	en	tradewerking	en	voert	consumenten-	
campagnes	uit.	Hierbij	kunnen	Westtoer	of	de	kustgemeenten	zich	aansluiten.	Westtoer	brengt	de	middelen	van	
de	kustpromotiepool	(waarin	ook	de	kustgemeenten	voor	de	helft	participeren)	in	voor	gezamenlijke	acties	met	
Toerisme	Vlaanderen	op	de	buitenlandse	markten.	Deze	acties	worden	overlegd	met	Westtoer.	Gezien	gezamenlijk	
middelen	 worden	 ingezet,	 wordt	 gestreefd	 naar	 een	 rapportering	 over	 de	 input	 van	 de	 middelen	 en	 over	 de		
resultaten	uit	deze	acties	en	dit	op	kustniveau.	Hiervoor	zal	een	methodologie	uitgewerkt	worden.	Westtoer	of	
de	kustgemeenten	kunnen	in	tweede	orde,	aanvullend,	campagnes	in	het	buitenland	voeren	voor	zover	deze	niet	
tegenstrijdig	zijn	met	de	campagnes	van	Toerisme	Vlaanderen.

•	 Het	bewerken	van	de	Kust	als	regio	op	de	binnenlandse	markt	is	de	taak	van	Westtoer	in	het	kader	van	de	samen-
werking	met	de	kustgemeenten	binnen	de	kustpromotiepool.	Dit	neemt	niet	weg	dat	Toerisme	Vlaanderen	een	
ondersteunende	rol	kan	spelen	op	de	binnenlandse	markt	via	de	Vlaanderen	Vakantieland	campagne.	
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MICE-verblijfstoerisme

•	 Het	bewerken	van	de	MICE-markt	in	het	buitenland	is	een	taak	voor	Toerisme	Vlaanderen.	Het	grootste	deel	van	
de	middelen	van	Toerisme	Vlaanderen	voor	MICE-promotie	in	het	buitenland	wordt	ingezet	op	de	kunststeden	
(Brussel,	Antwerpen,	Gent,	Brugge).	De	Kust	komt	wat	het	MICE-luik	betreft	aan	bod	in	de	MICE-brochure	van	
Toerisme	Vlaanderen	en	op	de	MICE-website.	Uitbreiding	van	de	inspanningen	van	Toerisme	Vlaanderen	op	de	
buitenlandse	MICE-markt	voor	de	Kust	is	niet	aan	de	orde.	

•	 Het	bewerken	van	de	MICE-markt	in	het	binnenland	is	vooral	een	taak	van	Westtoer.	Westtoer	voert	aparte	acties	
voor	het	promoten	van	de	Kust	op	de	binnenlandse	MICE-markt	in	samenspraak	met	de	diverse	private	actoren	
en	met	de	kustgemeenten	die	deelnemen	aan	de	MICE-werking	van	Westtoer.	De	Kust	wordt	vooral	gepromoot	
als	een	unieke	teambuilding	bestemming	voor	binnenlandse	bedrijven.	Het	marketingbudget	van	Westtoer	voor	
MICE	Kust	bedraagt	ca.	120	000	euro	in	2009	en	dient	minimaal	in	reële	termen	behouden	te	blijven	voor	de	
komende	jaren.

Krachtlijn 2
Afstemming van ‘beleving’ tegenover ‘bestemming’ op de
buitenlandse markten

Als	strategie	voor	de	promotie	van	de	Kust	worden	actueel	twee	benaderingen	toegepast:

•	 Toerisme	 Vlaanderen	 hanteert	 voor	 de	 promotie	 van	 Vlaanderen	 en	 Brussel	 een	 marktgericht	 concept	 van		
belevingslijnen.	Voor	de	Kust	sluit	de	gekozen	positionering	grotendeels	aan	bij	de	belevingslijn	het	‘Goede	Leven’	
en	in	iets	mindere	mate	bij	de	thema’s	schoonheid,	kamperen,	kids,	fietsen	en	wandelen.	Vertrekkend	vanuit	de	
motivatie	van	de	klant	en	zijn	belevingsverwachtingen,	komen	de	specifieke	productelementen	die	met	de	Kust	
geassocieerd	kunnen	worden	aan	bod	binnen	deze	belevingslijnen	in	de	marktbewerking	op	de	respectievelijke	
buurlanden.

•	 Westtoer	 is	 als	 provinciale	 organisatie	 bekommerd	 om	 een	 voldoende	 zichtbaarheid	 van	 de	 Kust	 als		
bestemmingsregio	ook	op	de	buitenlandse	markten.	Westtoer	doet	dit	niet	alleen	vanuit	haar	gebiedsgerichte	
benadering,	maar	ook	vanuit	de	overtuiging	dat	de	Kust	niet	alleen	een	bestemming	is	maar	ook	een	specifieke	
beleving	inhoudt.	

Deze	twee	benaderingen	moeten	in	de	strategie	voor	marketing	op	elkaar	afgestemd	worden.

Voor	de	promotie	van	de	Kust	op	de	buitenlandse	markten	wordt	geopteerd	voor	volgende	aanpak:

•	 De	korte	vakanties	aan	zee	worden	onder	de	productlijn	het	‘Goede	Leven’	gepromoot.	Binnen	deze	productlijn	
moet	de	positionering	van	de	Kust	duidelijk	differentiërend	naar	voren	komen	om	de	kustvakanties	 te	onder-	
scheiden	van	de	andere	korte	vakanties	in	Vlaanderen	én	van	de	andere	concurrerende	kusten	op	de	buitenlandse	
markten.
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•	 Voor	de	 langere	vakanties	aan	de	Kust	 in	huurvakantiewoningen	of	vakantiedorpen	wordt	de	bestemming	als	
uitgangspunt	gebruikt,	gezien	deze	ook	samenvalt	met	de	beleving,	namelijk	‘beach	life’.

•	 Voor	 langere	 vakanties	 op	 campings	 kan	 de	 Kust	 omwille	 van	 de	 beperkte	 middelen	 best	 mee	 surfen	 op	 de	
campagne	van	Toerisme	Vlaanderen	voor	het	belevingsproduct	‘kamperen’	waarin	het	onderdeel	Kust	sterker	in	
de	verf	gezet	kan	worden	op	basis	van	de	unieke	positionering.

Krachtlijn 3
Actieve werking van Westtoer op de binnenlandse markt onder-
steund door de Vlaanderen Vakantieland campagne op Vlaams niveau

Binnen	de	hierboven	geschetste	taakafspraken	wil	Westtoer	zélf	met	de	kustpromotiepool	middelen	inzetten	in	het	
ontwikkelen	van	een	communicatiestrategie	op	de	binnenlandse	markt	(Vlaanderen	en	Wallonië/Brussel).	Dit	is	een	
duidelijke	strategiewijziging	tegenover	het	vorige	beleidsplan	waar	de	kustpromotiepool	hoofdzakelijk	voor	promotie	
op	de	buitenlandse	markten	werd	ingezet.	

Deze	Westtoer	promotie	zal	versterkt	worden	door	de	generieke	Vlaanderen	Vakantieland	imagocampagne	en	het		
promoten	van	‘korte	vakantie	in	eigen	land’.	Deze	generieke	imagocampagne	wordt	opgezet	door	Toerisme	Vlaanderen	
in	 samenwerking	met	de	provinciale	 toeristische	organisaties.	Westtoer	 zal	 verder	participeren	 in	de	Vlaanderen	
Vakantieland	campagnes	van	Toerisme	Vlaanderen	en	zal	daarvoor	middelen	vrijmaken	uit	de	kustpromotiepool		
(50	 000	 euro)	 in	 lijn	 met	 het	 aantal	 aanbieders	 in	 de	 brochure.	 Hier	 staan	 de	 promotie	 en	 het	 stimuleren	 van		
boekingen	 van	 Vlaanderen	 Vakantieland	 arrangementen	 centraal.	 Dit	 gebeurt	 via	 twee	 dragers:	 de	 brochure		
‘Vlaanderen	Vakantieland’	en	de	website	www.vlaanderen-vakantieland.be.
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Krachtlijn 4
Vernieuwde aanpak binnen de kustpromotiepool

Mobiliseren	van	een	zo	groot	mogelijk	bedrag	aan	poolmiddelen	

In	 de	 beheersovereenkomst	 tussen	 Westtoer	 en	 de	 provincie	 West-Vlaanderen	 (2007-2012)	 is	 vastgelegd	 dat		
Westtoer	via	dotatie	B	middelen	kan	genereren	voor	de	promotiepool	van	de	regio’s.	Elke	euro	die	door	de	gemeenten	
wordt	 bijgedragen,	 wordt	 volgens	 dit	 principe	 verdubbeld	 door	 de	 provincie,	 met	 als	 plafond	 voor	 de	 Kust	 het		
bedrag	van	575	000	euro.	Dit	betekent	dat	de	totale	promotiepool	voor	de	Kust	1	150	000	euro	kan	bedragen	als	de	kust-	
gemeenten	samen	ook	effectief	575	000	bijdragen.	Momenteel	bedraagt	de	bijdrage	van	de	10	kustgemeenten	in	de	
promotiepool	van	de	Kust	496	821	euro.	Dit	betekent	dat	de	inzet	van	de	gemeenten	opgetrokken	kan	worden	tot	
575	000	euro	vanaf	2010	tot	en	met	2012.	Het	is	aangewezen	om	ook	in	de	volgende	legislatuur	van	de	provincie	
op	zijn	minst	het	plafondbedrag	(in	reële	termen)	voor	ondersteuning	van	de	marketing	van	de	Kust	aan	te	houden.

Een	meer	flexibele	werking	van	de	kustpromotiepool

Vanaf	2010	wordt	de	totale	promotiepool	opgesplitst	in	een	basis-	en	een	vrij	inzetbare	promotiepool.	

Basispromotiepool 

Bij	de	basispromotiepool	wordt	de	budgetverdeling	tussen	de	markten	vastgelegd	op	basis	van	de	in	dit	plan	geselec-
teerde	prioritaire	markten.	Het	totaalbudget	van	dit	onderdeel	van	de	pool	wordt	voor	2010	vastgelegd	op	800	000	
euro	waarvan	50%	wordt	bijgedragen	door	de	kustgemeenten	en	50%	door	Westtoer.	Voor	de	basispromotiepool	
dienen	de	gemeenten	400	000	euro	samen	te	brengen.	
Dit	gebeurt	op	basis	van	volgende	principes:
•	 Elk	van	de	10	kustgemeenten	betaalt	een	forfaitaire	bijdrage	van	10	000	euro,	goed	voor	100	000	euro.
•	 In	de	overige	300	000	euro	wordt	door	de	kustgemeenten	bijgedragen	op	basis	van	de	huidige	verdeelsleutel	in	

2009	(variabele	bijdrage).	
•	 In	de	loop	van	2013	zal	de	verdeelsleutel	opnieuw	worden	berekend,	met	toepassing	vanaf	2014.
•	 De	som	van	de	forfaitaire	en	variabele	bijdrage	kan	niet	groter	zijn	dan	de	totale	geïndexeerde	bijdrage	in	de	kust-

promotiepool	voor	2009.	
•	 Vanaf	2011	worden	de	bijdragen	opnieuw	geïndexeerd.

Vrij inzetbare promotiepool

Naast	de	basispromotiepool	wordt	een	deel	van	het	poolbudget	ingezet	als	vrij	inzetbare	promotiepool.	Met	deze	
vrij	 inzetbare	promotiepool	biedt	Westtoer	de	kustgemeenten	de	mogelijkheid	om	gerichte	acties	te	ontwikkelen.	
Deze	 acties	 moeten	 toelaten	 dat	 bepaalde	 kustgemeenten	 zich	 extra	 kunnen	 profileren	 of	 differentiëren.	 Deze		
promotie-acties	 kunnen	 ondernomen	 worden	 met	 alle,	 of	 met	 een	 beperkt	 aantal	 kustgemeenten.	 Ook	 de	 vrij		
inzetbare	promotiepool	werkt	volgens	het	principe	van	de	beheersovereenkomst,	waarbij	het	bijeengebrachte	bedrag	
vanuit	de	kustgemeenten	verdubbeld	wordt	door	de	provincie	West-Vlaanderen.
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Krachtlijn 5
Selectieve marktbewerking

Selectieve	inzet	van	de	basispromotiepool	op	een	beperkt	aantal	markten

Van	 het	 totaalbedrag	 van	 de	 basispromotiepool	 voor	 2010	 (800	 000	 euro)	 worden	 zoals	 hierboven	 aangegeven	
voorafnames	voorgesteld	voor	de	Vlaanderen	Vakantieland	campagne,	voor	de	kustwebsite,	voor	fotoshoots,	voor	
drukwerk	ter	vervanging	van	Kustschatten	en	voor	eventuele	inbreng	in	Europese	of	KAP-projecten.

Het	bedrag	van	de	basispromotiepool	(na	voorafnames)	zal	als	volgt	worden	ingezet:

•	 De	helft	voor	eigen	campagnes	op	de	binnenlandse	markt	(Vlaanderen	en	Wallonië)	met	een	verdeling	van	65/35	
voor	Vlaanderen/Wallonië.	De	campagnes	moeten	vooral	seizoensverbreding	beogen.

•	 De	helft	voor	de	kustcampagnes	van	Toerisme	Vlaanderen	op	Nederland	en	Duitsland.	
	 Vooraleer	tot	acties	over	te	gaan	zal	Westtoer	binnen	het	kader	van	de	kustpromotiepool	een	onderzoek	uitvoeren	

in	Nederland	en	in	Duitsland	om	de	segmenten	die	de	potentiële	markt	vormen	voor	de	Vlaamse	Kust	binnen	die	
markten	te	detecteren.	Terzelfdertijd	zal	ook	het	imago	van	de	Vlaamse	Kust	worden	onderzocht.	Ook	Toerisme	
Vlaanderen	beschikt	over	relevante	gegevens	omtrent	deze	markten.	Deze	informatie	moet	ervoor	zorgen	dat	de	
marktbenadering	op	deze	twee	markten	gerichter	kan	gebeuren.

Beperkte	acties	met	de	vrij	inzetbare	promotiepool	

Het	gaat	om	acties	in	de	andere	geografische	markten:	Luxemburg,	Frankrijk	en	Groot-Brittannië.	Westtoer	wil	ook	
onderzoek	laten	uitvoeren	naar	het	imago	van	de	Vlaamse	Kust	en	de	segmenten	die	de	potentiële	markt	vormen	
op	de	Franse	en	Britse	markt.	Op	basis	van	dit	onderzoek	zal	beslist	kunnen	worden	of	op	deze	markten	nog	acties	
gewenst	zijn	en	zo	ja	voor	welke	doelgroepen.	

Met	de	cijfers	uit	de	KiTS-rapporten	kunnen	de	kustgemeenten	nu	zelf	hun	eigen	specifieke	markten	opvolgen	en	
beoordelen.	Op	basis	hiervan	kunnen	ze	zelf	acties	voorstellen	voor	de	3	betrokken	markten.	Het	is	daarbij	niet	nood-
zakelijk	dat	alle	10	kustgemeenten	mee	participeren	in	elke	actie.

De	stad	Oostende	heeft	ook	troeven	als	citytrip	voor	buurlanden

Oostende	 is	 niet	 enkel	 een	 ‘vakantiebestemming	 aan	 zee’	 maar	 heeft	 ook	 troeven	 als	 citytrip	 door	 zijn	 sterk		
stedelijk	aanbod	(regionaal	stedelijk	gebied	met	groot	aanbod	van	typisch	stedelijke	voorzieningen	als	winkels,	groot		
aanbod	van	hotels	gericht	op	de	‘leisure’	markt,	ruim	cultuuraanbod	met	belangrijke	tentoonstellingen	en	festivals).		
Oostende	 zal	 daarom	 meegenomen	 worden	 binnen	 het	 citytrip	 verhaal	 van	 Toerisme	 Vlaanderen	 op	 de	 nabije		
markten	en	dit	ondersteund	door	Westtoer	die	een	even	groot	bedrag	als	Oostende	inzet.
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Krachtlijn 6
Meer imagogerichte campagnes 

Binnenlandse	markt:		aandacht	voor	imago	en	seizoensverbreding

Tot	nog	toe	werd	aangenomen	dat	imagocampagnes	op	de	binnenlandse	markt	niet	nodig	waren:	de	Belgen	kennen	
de	Kust	immers	heel	goed.	Gerichte	imagocampagnes	zijn	echter	wel	aan	de	orde	om	de	Kust	op	de	kaart	te	zetten	
als	‘een	volwaardige	vakantiebestemming	voor	alle	seizoenen’.	De	campagnes	moeten	zich	vooral	richten	op	een	
positieve	beeldvorming.	Kapstokken	als	het	kustweerbericht,	grote	evenementen	als	Beaufort	en	andere	thema’s	die	
de	Kust	als	geheel	en	in	alle	seizoenen	onder	de	aandacht	brengen	kunnen	hierbij	ingeschakeld	worden.	Met	deze	
imagocampagnes	kan	de	Kust	zich	differentiëren	ten	opzichte	van	de	kunststeden,	de	groene	Vlaamse	regio’s	en	de	
Ardennen.	Voor	‘call	to	action’	aanbiedingen	is	er	ruimte	in	het	kader	van	het	‘fulfillment’	waarbij	de	privéaanbieders	
moeten	zorgen	voor	passende,	kwalitatieve	producten.	Na	enkele	jaren	moet	onderzocht	worden	of	het	imago	van	
de	Kust	effectief	positief	werd	beïnvloed	door	de	achtereenvolgende	campagnes.

Westtoer	kan	de	 logiessector	helpen	overtuigen	om	met	Toerisme	Vlaanderen	mee	te	stappen	 in	het	Vlaanderen	
Vakantielandverhaal	dat	de	 ‘korte	vakanties	 in	eigen	 land’	zal	promoten.	Tal	van	hotels,	maar	ook	gastenkamers,	
vakantiewoningen	 en	 vakantiecentra	 bieden	 binnen	 de	 Vlaanderen	 Vakantieland	 campagne	 belevingsgerichte		
arrangementen	aan.	Deze	arrangementen	richten	zich	vooral	op	de	Vlaamse	markt	en	zijn	van	belang	voor	korte	
tussendoorvakanties.	 Het	 is	 niet	 de	 taak	 van	 de	 bovenlokale	 toeristische	 overheid	 om	 zélf	 arrangementen	 te		
ontwikkelen.	Wel	kan	de	overheid	de	privémarkt	ondersteunen	om	initiatieven	te	nemen	voor	het	ontwikkelen	van		
gepaste	 arrangementen.	 Tegelijkertijd	 moet	 de	 website	 www.vlaanderen-vakantieland.be	 alle	 voordelen	 kunnen		
bieden	die	een	klant	verwacht	van	een	digitale	omgeving.	Meerdere	ingangen	om	de	informatie	op	te	vragen	(per		
thema,	 per	 regio/plaats,	 per	 logiesvorm,...),	 meer	 informatie	 over	 de	 Kust,	 weetjes	 over	 bezienswaardigheden,		
evenementen,	 restaurants	 in	 de	 omgeving	 van	 het	 logies,	 tips	 van	 andere	 toeristen,	 filmpjes,	 e.a.	 moeten	 de		
website	aantrekkelijk	maken.	Ook	kunnen	verkoopsstimulerende	acties	als	 last-minute	kortingen	of	aanbiedingen	
die	mikken	op	seizoensverlenging	veel	soepeler	én	goedkoper	gerealiseerd	worden	 in	de	digitale	wereld.	Om	de	
website	van	Vlaanderen	Vakantieland	op	deze	manier	uit	te	bouwen	kan	Toerisme	Vlaanderen	een	beroep	doen	op	de		
kustgemeenten	en/of	op	individuele	logiesaanbieders	en/of	via	Westtoer	als	aanspreekpunt.

Campagnes	op	de	buitenlandse	markt

Imagowerking in Nederland en Duitsland

De	Vlaamse	Kust	is	in	Nederland	en	Duitsland	nog	vrij	onbekend.	Het	verhogen	van	de	bekendheid	en	‘awareness’	
is	dan	ook	de	belangrijkste	doelstelling	van	de	toekomstige	campagnes.	Deze	campagnes	kunnen	vooroordelen	die	
men	heeft	over	de	Vlaamse	Kust	(bv.	slecht	weer,	te	druk,	te	duur,	te	verstedelijkt,	e.a.)	ontkrachten	door	de	‘free	
publicity’	die	in	de	buitenlandse	media	wordt	gegenereerd.	Na	achtereenvolgende	campagnes	moet	ook	voor	deze	
markten	worden	onderzocht	of	de	imagocampagnes	wijzigingen	in	de	perceptie	hebben	teweeggebracht.
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Doelgerichte en meer beperkte acties op andere markten

Vanuit	de	vrij	inzetbare	promotiepool	kunnen	acties	gevoerd	worden	op	de	Franse	markt.	Omdat	deze	markt	schom-
melingen	vertoont	en	niet	zo	transparant	is,	zal	een	onderzoek	worden	uitgevoerd	naar	het	imago	van	de	Vlaamse	
Kust	en	de	segmenten	die	de	potentiële	markt	vormen	op	deze	markt.	Op	basis	van	dit	onderzoek	kunnen	de	acties	
meer	gericht	worden	uitgevoerd	vanaf	2010,	met	die	gemeenten	die	bereid	zijn	om	in	deze	markt	te	investeren.

Voor	 de	 Britse	 markt	 zullen	 enkel	 acties	 worden	 gefinancierd	 met	 de	 vrij	 inzetbare	 promotiepool	 wanneer	 zich		
interessante	opportuniteiten	voordoen.	Ook	voor	deze	markt	is	het	gewenst	om	een	onderzoek	uit	te	voeren	naar	
potentiële	segmenten	en	imago	om	de	opportuniteiten	kritisch	te	evalueren.

De	Luxemburgse	markt	kan,	omwille	van	de	beperkte	schaal,	op	een	vrij	eenvoudige	manier	bewerkt	worden	via	een	
gerichte	imago-	en	perscampagne.	Ook	ad	hoc	acties	behoren	tot	de	mogelijkheden.

Krachtlijn 7
Een gedifferentieerde communicatiestrategie

De	communicatiestrategie	bepaalt	de	communicatiedoelgroepen	en	de	communicatiedoelstellingen.	Omwille	van	
het	sterk	operationele	karakter	worden	de	communicatie-instrumenten	niet	opgenomen	in	deze	strategie.

Binnen	de	communicatiedoelstellingen	moet	rekening	gehouden	worden	met	volgende	soorten	doelstellingen:	
•	 Awareness	=	bewustzijn:	informeren	over	de	bestemming;
•	 Interest	=	belangstelling:	motiveren	van	doelgroepen;
•	 Desire	=	verlangen:	creëren	van	een	voorkeursattitude;
•	 Action	=	daad:	aanzet	tot	handeling.

Toerisme	 Vlaanderen	 richt	 zich	 met	 haar	 marketinginspanningen	 in	 eerst	 instantie	 op	 volgende	 fasen	 van	 het		
beslissingsproces:	
•	 het	creëren	van	aandacht	en	bewustwording	voor	Vlaanderen	als	vakantiebestemming;
•	 het	genereren	van	 leads	door	een	duidelijke	 ‘call	 to	action’	 in	elke	actie	door	een	directe	 verwijzing	naar	een	

concreet	boekbare	aanbieding.	Voor	het	verkopen	zelf	wordt	samengewerkt	met	reisindustrie,	hotelindustrie	en	
andere	privépartners.

Westtoer	wil	met	de	marketinginspanningen	vooral	‘awareness’	voor	de	Kust	creëren	op	lange	termijn	waarbij	de	
resultaten	niet	kunnen	gemeten	worden	via	korte	termijn	boekingsaantallen.

Toerisme	Vlaanderen	en	Westtoer	kunnen	dit	beleidsplan	slechts	realiseren	op	basis	van	een	nauwe	samenwerking	
met	de	kustgemeenten	en	de	privésector.	Het	is	belangrijk	om	ook	voor	deze	partners	communicatiedoelstellingen	
en	in	een	latere	fase	communicatie-instrumenten	uit	te	werken.
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De	communicatiestrategie	is	opgenomen	in	volgend	schema:

COMMUNICATIE	 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
DOELGROEP

Potentiële	verblijfstoeristen	 •	 De	Kust	als	toffe,	trendy	vakantiebestemming	in	de	gedachten	brengen
	 •	 Motiveren	door	concrete	informatie	aan	te	bieden	over	het	aanbod	
	 •	 Aanzetten	tot	reserveren

Verblijfstoeristen	 •	 Bekend	maken	van	het	volledige	toeristisch-recreatief	aanbod	aan	de	Kust
ter	plaatse	 •	 Aanzetten	tot	gebruik	van	aanbod	en	stimuleren	tot	herhaalbezoek	en	
	 	 aanbeveling	aan	derden	

Bedrijven	met	potentieel	 •	 De	Kust	‘top	of	mind’	maken	voor	MICE-verblijven
voor	MICE-verblijf	 •	 Motiveren	door	concrete	informatie	te	geven	over	het	MICE-aanbod	
	 •	 Aanzetten	tot	aanvragen	van	informatie	en	aanvragen	van	offertes

Bedrijven	die	voor	MICE-	 •	 Stimuleren	tot	herhaalbezoek	door	informatie	over	het	MICE-aanbod	Kust	
doeleinden	verblijven	aan		 •	 Stimuleren	door	aanbeveling	aan	derden
de	Kust

Reisindustrie	(ook	 •	 Bekend	maken	van	het	aanbod	
intermediairen	voor	MICE)	 •	 Stimuleren	tot	opname	van	de	Kust	in	het	aanbod	van	dichtbije	vakanties	
	 •	 Aanzetten	tot	joint-promotions

Media	 •	 Bekend	maken	van	het	aanbod	en	evenementen
	 •	 Stimuleren	tot	publicatie	van	redactionele	bijdragen	of	uitzendingen	van	reportages	

Vervoersmaatschappijen	 •	 Stimuleren	tot	kustgerelateerde	aanbiedingen	
	 •	 Aanzetten	tot	joint-promotions

Bedrijven	van	buiten	de		 •	 Stimuleren	tot	kustgerelateerde	aanbiedingen	
toeristische	sector	 •	 Aanzetten	tot	joint-promotions

Kustgemeenten	 •	 Informeren	over	de	bovenlokale	beleidsstrategie	voor	kusttoerisme	
	 •	 Mobiliseren	van	kustgemeenten	om	mee	te	stappen	in	de	uitvoering	
	 	 van	het	plan
	 •	 Informeren	over	de	evolutie	van	toerisme	in	de	gemeente	en	over	de
	 	 resultaten	van	de	campagnes	voor	de	Kust

Privésector	 •	 Informeren	over	de	bovenlokale	beleidsstrategie
	 •	 Mobiliseren	om	mee	te	stappen	in	de	campagnes	met	concrete	aanbiedingen
	 	 en	meewerken	aan	bestemmingsgerichte	marketing
	 •	 Stimuleren	rond	belevingsgerichte	arrangementen,	prijsdifferentiatie,
	 	 marketing
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3. KENNISONTWIKKELING

Om	 het	 kusttoerisme	 te	 kunnen	 opvolgen	 is	 het	 verderzetten	 van	 permanente	 informatiesystemen	 en	 gerichte		
periodieke	onderzoeken	noodzakelijk.	

Volgende	krachtlijnen	geven	de	prioritaire	acties	aan	omtrent	kennisontwikkeling	over	het	kusttoerisme.

Krachtlijn 1
Onderzoek naar het macro-economisch belang van het kusttoerisme 
voor de kustregio en voor Vlaanderen

Uit	de	situatieanalyse	komt	naar	voren	dat	het	macro-economisch	belang	van	het	kusttoerisme	nog	steeds	moeilijk	
volledig	 in	 kaart	 kan	 worden	 gebracht.	 Wel	 zijn	 reeds	 vele	 bouwstenen	 aanwezig	 (bestedingsonderzoeken	 en		
volumes	 van	 vraag).	 Dergelijk	 onderzoek	 naar	 het	 belang	 van	 het	 kusttoerisme	 vraagt	 een	 gerichte	 macro-	
economische	studie	en	is	noodzakelijk	binnen	de	planperiode	2009-2014.	Zo’n	onderzoek	wordt	het	best	opgezet	
door	 de	 Studiedienst	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 of	 een	 andere	 onderzoeksinstantie	 met	 macro-economische		
onderzoekservaring.

Krachtlijn 2
Aanhouden en verder ontwikkelen van het KiTS-informatiesysteem

Het	KiTS-project	(Kust	Indicatoren	Toeristisch	Statistisch)	biedt	een	continu	informatiesysteem	aan	dat	werd	ontwikkeld	
met	 ondersteuning	 van	 het	 Kustactieplan	 III.	 De	 kustgemeenten	 ontvangen	 jaarlijks	 een	 trendrapport	 waarin		
aanbod-	en	vraagindicatoren	in	kaart	worden	gebracht.	Ook	maakt	een	snelle	indicator	periodiek	inschattingen	van	
de	ontwikkelingen	van	een	beperkt	aantal	toeristische	indicatoren	in	het	lopende	jaar	en	dit	zowel	op	kustgemeente-	
als	op	kustniveau.	Het	KiTS-project	helpt	de	kustgemeenten	om	professioneler	met	het	kusttoerisme	om	te	gaan.	
Na	de	injectie	vanuit	KAP-III	is	het	belangrijk	dat	Westtoer,	de	provincie,	de	kustgemeenten,	het	Agentschap	Wegen	
en	Verkeer	en	de	VVW	het	KiTS-project	verder	ondersteunen	zodat	het	zich	kan	ontplooien	tot	een	duurzaam	en	
performant	management	tool.	

Krachtlijn 3
Periodieke onderzoeken bij diverse types van kusttoeristen

Periodieke	onderzoeken	omtrent	bestedingen,	profielen	en	gedragingen	van	diverse	types	van	kusttoeristen	moeten	
inzicht	geven	in	het	kustcliënteel.	

Periodieke	onderzoeken	bij	volgende	doelgroepen	zijn	prioritair	voor	de	periode	2009-2014:	
•	 dagtoeristen;
•	 verblijfstoeristen	in	commercieel	logies;
•	 MICE-toeristen.
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Andere	doelgroepen	voor	periodiek	onderzoek	zijn:
•	 tweede	verblijfstoeristen;	
•	 gebruikers	van	vaste	standplaatsen	op	campings;
•	 gebruikers	van	ligplaatsen	in	de	kustjachthavens;
•	 fietsers	op	de	kustfietsroute;
•	 wandelaars	op	de	wandelnetwerken	aan	de	Kust.

Krachtlijn 4
Onderzoeken naar imago en potentiële markten

Gezien	het	belang	van	het	werken	op	imago	zijn	volgende	onderzoeken	voor	de	Kust	prioritair.

•	 Onderzoek naar imago op de Vlaamse en Waalse markt
	 Het	is	gewenst	om	opnieuw	een	onderzoek	voor	de	Kust	te	laten	lopen	in	2012	of	2013	met	een	duidelijke	vraag	

naar	een	eventueel	gewijzigde	perceptie	over	de	Kust	bij	Vlamingen	en	Walen.

•	 Onderzoek naar imago en potentiële markten op de primaire Nederlandse markt in 2009 en 2013
	 De	Nederlandse	markt	is	de	prioritaire	buitenlandse	markt	voor	de	Kust.	Daarom	is	een	inzicht	in	het	imago	maar	

vooral	ook	in	de	potentiële	markten	prioritair	om	deze	markt	beter	te	kunnen	bewerken.	Na	een	periode	van	vier	
jaar	is	het	gewenst	om	een	dergelijk	onderzoek	opnieuw	uit	te	voeren	om	na	te	gaan	of	de	perceptie	ondertussen	
gewijzigd	is.	

•	 Onderzoek naar imago en potentiële markten in andere buitenlandse markten
	 Onderzoeken	naar	het	 imago	en	de	potentiële	markten	op	de	Franse,	Duitse	 (Nordrhein-Westfalen)	en	Britse	

markt	zijn	eveneens	interessant	en	kunnen	uitgevoerd	worden	indien	zich	opportuniteiten	voordoen.

Krachtlijn 5
Monitoring van een aantal strategische indicatoren

Een	 set	 van	 relevante	 strategische	 indicatoren	moet	worden	geïdentificeerd	die	periodiek	 een	 zicht	 geven	op	de	
resultaten	van	de	acties	die	uit	dit	beleidsplan	voortvloeien.	Heel	wat	indicatoren	worden	aangeleverd	in	de	KiTS-	
trendrapporten.	De	actieplannen	die	jaarlijks	het	strategisch	beleidsplan	concreet	gestalte	zullen	geven,	moeten	een	
selectief	aantal	resultaatsindicatoren	opvolgen.
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4. ORGANISATIE EN FINANCIERING

Krachtlijn 1
Taakafspraken rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe

De	 diverse	 overheidsinstanties	 op	 het	 lokale,	 provinciale	 en	 Vlaamse	 niveau	 functioneren	 onderling	 volgens	 het		
principe	 van	 de	 subsidiariteit.	 Dit	 betekent	 dat	 elke	 taak	 uitgevoerd	 moet	 worden	 door	 het	 bestuursniveau	
dat	 er	 het	 best	 voor	 geschikt	 is.	 Het	 subsidiariteitsprincipe	 lag	 ook	 aan	 de	 basis	 van	 het	 kerntaken-	
besluit	 van	 2003.	 Hiervoor	 moet	 een	 meer	 concreet	 afsprakenmodel	 uitgewerkt	 worden.	 Het	 principe	 van	 de	
subsidiariteit	 kan	 ook	 toegepast	 worden	 op	 de	 relatie	 tussen	 de	 publieke	 en	 de	 private	 sector.	 De	 overheid	
moet	 geen	 taken	 uitvoeren	 die	 op	 een	 meer	 effectieve	 manier	 door	 de	 private	 sector	 kunnen	 worden		
uitgevoerd	en	vice	versa.	Dit	 is	bijvoorbeeld	het	geval	 in	marketing	waar	de	imagebuilding	beter	gebeurt	door	de		
overheid	en	de	promotie	voor	concrete	aanbiedingen	door	de	privésector	moet	worden	georganiseerd.

Krachtlijn 2
Coördinatierol bij de regiowerking kusttoerisme

Taken	van	de	Westtoer	regiowerking	Kust:
•	 Concrete	invulling	geven	aan	het	strategisch	beleidsplan	in	een	jaarlijks	actieplan	met	prioriteiten	voor	dat	jaar.	Dit	

actieplan	zal	in	overleg	met	Toerisme	Vlaanderen	en	met	de	verschillende	actoren	in	het	veld	worden	vastgelegd	
en	zal	rekening	houden	met	de	opportuniteiten	die	zich	voordoen.

•	 Als	aanjager	optreden	voor	het	initiëren	van	projecten	in	lijn	met	de	grote	richtlijnen	van	dit	plan.
•	 Als	eerste	aanspreekpunt	fungeren	voor	de	toeristische	werking	aan	de	Kust	en	voor	overleg	met	de	diverse	lokale	

en	bovenlokale	besturen	en	de	diverse	toeristische	actoren.	

Voor	de	marketing	zal	de	regiowerking	Kust	een	beroep	doen	op	de	centrale	marketingafdeling	van	Westtoer	voor	de	
eigen	campagnes	en	op	de	afdeling	marketing	van	Toerisme	Vlaanderen	voor	de	gezamenlijke	acties	in	het	buiten-
land.	Voor	de	productontwikkeling	kan	de	regiowerking	Kust	een	beroep	doen	op	de	afdeling	productontwikkeling	
van	Toerisme	Vlaanderen	en	van	Westtoer	voor	het	initiëren	van	concrete	projecten	rond	toerisme	en	recreatie	aan	
de	Kust.	Voor	de	opvolging	van	resultaten	en	cijfers	kan	de	regiowerking	Kust	terecht	bij	de	afdeling	strategische	
planning,	databeheer	en	onderzoek	van	Westtoer	en	bij	de	afdeling	planning	en	onderzoek	van	Toerisme	Vlaanderen.

Krachtlijn 3
Mobiliseren van de privéactoren op projectmatige basis

Voor	 de	 komende	 jaren	 zijn	 heel	 wat	 veranderingen	 gepland	 die	 de	 private	 actoren	 aan	 de	 Kust	 rechtstreeks		
aanbelangen	onder	 andere	de	 toepassing	 van	het	 logiesdecreet	maar	ook	acties	die	 te	maken	hebben	met	 kwa-
liteitsverbetering	en	marketing.	Het	 is	belangrijk	om	de	privéactoren	van	bij	de	start	bij	deze	acties	 te	betrekken	
om	hen	ook	actief	te	laten	participeren	in	de	acties.	De	ervaring	leert	dat	de	samenwerking	met	de	privésector	het		
gemakkelijkst	gebeurt	op	projectmatige	basis.
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Krachtlijn 4
Opzetten van denktanks rond innovatie

Innovatie	is	een	belangrijk	aandachtspunt	voor	een	dynamisch	kusttoerisme	en	moet	dan	ook	sterk	ondersteund	
worden.	Innovatie	kan	gaan	over:
•	 Het	inzetten	van	innovatieve	technologieën	bij	het	geven	van	informatie	over	wandel-	of	fietstochten;
•	 Creatieve	en	verrassende	manieren	om	invulling	te	geven	aan	de	beleving	van	de	Kust.	Een	sterke	verbeelding	en	

hoge	beeldkwaliteit	zijn	hiervoor	noodzakelijk;
•	 Vernieuwende	marketinginstrumenten	die	de	consument	op	een	efficiënte	manier	kunnen	mobiliseren.

Om	 dit	 aspect	 van	 innovatie	 inhoud	 te	 geven	 wordt	 voorgesteld	 om	 op	 een	 gestructureerde	 manier	 overleg	 te		
organiseren	in	‘denktanks’	waarbij	diverse	dynamische	actoren	uit	de	privésector	en	overheid	rond	bepaalde	thema’s		
nadenken	 en	 ideeën	 lanceren.	 De	 denktanks	 kunnen	 diverse	 thema’s	 behandelen	 waarbij	 de	 samenstelling		
afhankelijk	gemaakt	wordt	van	het	thema	(bv.	hoe	jongeren	aantrekken).	Studiereizen	met	de	bedoeling	om	inspiratie	
te	 krijgen	 door	 het	 bezoeken	 van	 innovatieve	 projecten	 in	 andere	 kustgebieden	 en	 ‘best	 practices’	 moeten	 deze	
denktanks	zuurstof	geven.

Krachtlijn 5
Meewerken aan bovenlokale intersectorale samenwerkingsverbanden

Toeristische	overheden	moeten	mee	aan	tafel	zitten	bij	het	uitwerken	van	het	beleid	in	andere	beleidsdomeinen	die	
belangrijk	zijn	voor	het	toeristisch	kustproduct.
•	 Toerisme	Vlaanderen	zal	zoveel	mogelijk	intersectoraal	samenwerken	op	het	niveau	Vlaanderen	waarbij	ruimte-

lijke	planning	en	mobiliteit	belangrijke	aandachtsvelden	zijn.
•	 De	regiowerking	en	centrale	diensten	van	Westtoer	zullen	contacten	aanhouden	binnen	de	aangewezen	provinciale	

structuren	als	de	gebiedswerking	op	provinciaal	niveau	en	het	Coördinatiepunt	Duurzaam	Kustbeheer.
•	 Toerisme	Vlaanderen	en	Westtoer	zullen	verder	zetelen	in	begeleidingsgroepen	en	werkgroepen	van	diverse	aard	

die	vanuit	andere	beleidsdomeinen	worden	opgezet	en	die	te	maken	hebben	met	het	toeristisch	kustproduct.
•	 Toerisme	Vlaanderen	en	Westtoer	moeten	ondersteuning	bieden	aan	gemeentelijke	Diensten	voor	Toerisme	om	

ook	mee	aan	tafel	te	kunnen	zitten	rond	diverse	bestuurlijke	materies	op	gemeenteniveau	die	bepalend	zijn	voor	
het	uitzicht	van	de	Kust	en	voor	het	functioneren	van	het	kusttoerisme.

Krachtlijn 6
Investeren in het kusttoerisme

Het	kusttoerisme	houdt	goed	stand,	ook	in	crisis,	door	zijn	diversiteit	in	doelgroepen	en	door	het	evenwicht	van	dag-
toerisme,	verblijfstoerisme	in	commercieel	logies	en	tweede	verblijfstoerisme.	Het	kusttoerisme	heeft	niet	alleen	een	
groot	socio-economisch	belang	voor	de	kustregio	maar	ook	voor	de	ganse	Vlaamse	economie,	hoewel	dit	nog	niet		
volledig	in	kaart	is	gebracht.	Het	strategisch	beleidsplan	formuleert	duidelijke	krachtlijnen	voor	verdere	duurzame		
ontwikkeling	 van	 het	 kusttoerisme.	 Maar	 koken	 kost	 geld.	 Zonder	 engagementen	 rond	 middelen	 heeft	 een		
strategisch	beleidsplan	weinig	daadkracht.		
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•	 Pleidooi voor een Vlaams Toeristisch Impulsprogramma voor de Kust

	 In	opvolging	 van	de	drie	 voorbije	Kustactieplannen	 is	het	 van	groot	belang	om	op	Vlaams	niveau	een	nieuw		
financieringsinstrument	te	ontwikkelen	voor	het	geven	van	sterke	financiële	impulsen	aan	het	kusttoerisme.	Een	
Vlaams	impulsprogramma	voor	de	Kust	kan	concreet	uitvoering	geven	aan	de	prioriteiten	van	het	voorliggend	
beleidsplan.	Naast	 investeringsprojecten	kunnen	ook	specifieke	projecten	aan	bod	komen	rond	evenementen,	
onderzoek,	marketing	en	kwaliteitszorg.	Het	toeristisch	belang	en	de	toeristische	spin-off	effecten	vormen	belang-
rijke	criteria	bij	het	toekennen	van	projectsubsidies.	Het	komt	de	Minister	voor	Toerisme	toe	om	de	modaliteiten	
voor	de	uitvoering	van	een	dergelijk	impulsprogramma	te	bepalen.	

•	 Pleidooi voor een Provinciaal Fonds voor Toeristische Productontwikkeling

	 Ook	 de	 provincie	 West-Vlaanderen	 kan	 een	 bijdrage	 leveren	 om	 het	 toerisme	 in	 West-Vlaanderen,	 en	 meer		
specifiek	 aan	 de	 Kust,	 nog	 verder	 te	 ondersteunen.	 Een	 specifiek	 provinciaal	 fonds	 voor	 cofinanciering	 van		
investeringsprojecten	in	toerisme	en	recreatie	kan	daaraan	verhelpen.	Ook	hier	moet	het	de	bedoeling	zijn	dat	dit	
fonds	gericht	is	op	specifiek	toeristische	projecten.

•	 Zoeken naar middelen binnen Europese programma’s

	 Binnen	Interreg	IV	dienen	zich	opnieuw	diverse	opportuniteiten	aan	om	middelen	aan	te	trekken	voor	het	kust-	
toerisme	 zowel	 voor	 productontwikkeling	 als	 voor	 marketing	 en	 onderzoek.	 In	 functie	 hiervan	 is	 het	 belang-
rijk	 voor	 Westtoer	 om	 netwerken	 uit	 te	 bouwen	 met	 nabijgelegen	 kustregio’s	 om	 uiteindelijk	 interessante	 en		
coherente	projecten	te	kunnen	voorstellen	met	kans	op	goedkeuring	door	de	Europese	instanties.	

•	 Opnemen van de stadsregionale samenwerking voor de Kust binnen het stedenbeleid	

	 De	Kust	werd	binnen	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	geselecteerd	als	stedelijk	netwerk.	Om	inhoud	te	
geven	aan	dit	stedelijk	netwerk	is	het	belangrijk	dat	de	Kust	mee	opgenomen	wordt	binnen	het	Vlaams	steden-	
beleid	 en	 meer	 specifiek	 binnen	 de	 projecten	 voor	 stadsregionale	 samenwerking.	 Binnen	 dit	 kader	 moeten		
middelen	worden	gezocht	om	een	lange	termijnvisie	voor	de	Kust	te	ontwikkelen	en	terzelfdertijd	bovenlokale	
projecten	te	realiseren	met	specifieke	aandacht	voor	de	beeldkwaliteit.	

•	 Inzetten van stimulerende steunmaatregelen uit economisch en fiscaal beleid voor toeristische ondernemers

	 De	toeristische	ondernemers	kunnen	te	weinig	profiteren	van	de	steunmaatregelen	die	vanuit	het	economisch	
beleid	 worden	 geformuleerd	 voor	 het	 stimuleren	 van	 investeringen	 door	 ondernemers.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	
de	bevoegde	instanties	voldoende	op	de	hoogte	worden	gebracht	van	de	specifieke	situatie	van	de	toeristische		
bedrijven	 zodat	 ook	 deze	 ondernemers	 ten	 volle	 kunnen	 genieten	 van	 deze	 steunmaatregelen.	 Zo	 vormt	 de		
vermindering	van	de	BTW-voet	bij	de	horeca	een	belangrijk	aandachtspunt,	naast	andere	fiscale	stimulansen	die	
investeringen	van	toeristische	ondernemers	kunnen	ondersteunen.
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MEER INFORMATIE

De	volledige	 versie	 van	het	 strategisch	beleidsplan	vindt	u	 in	pdf-formaat	op	de	website	www.westtoer.be	onder	
het	menu	 ‘Onderzoek	&	Cijfers’	en	op	de	website	www.toerismevlaanderen.be	onder	het	menu	 ‘Kenniscentrum’,		
onderdeel	‘Toeristische	onderzoeken’.	

Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij:

Westtoer	 Toerisme	Vlaanderen

Koning	Albert	I-laan	120	 Grasmarkt	61
8200	Sint-Michiels	(Brugge)	 1000	Brussel

T	(050)	30	55	00	 T	(02)	504	03	00
F	(050)	30	55	90	 F	(02)	504	03	77
info@westtoer.be	 info@toerismevlaanderen.be
www.westtoer.be			 www.toerismevlaanderen.be

COLOFON

Investeren	in	een	dynamisch	kusttoerisme,	Synthese	strategisch	beleidsplan	voor	toerisme	aan	de	Kust
2009-2014	is	een	uitgave	van	Westtoer	apb	in	samenwerking	met	Toerisme	Vlaanderen.
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