
7 kernwaarden

DNA Kust



De Kust is de plek om samen te komen met familie en vrienden. Het is de plaats voor 
toevallige en geplande ontmoetingen en samen te genieten aan Zee.Ontmoeten



Een divers aanbod aan belevingen, activiteiten, evenementen en bezienswaardigheden zorgen 
voor sfeer en ambiance aan de Kust, het hele jaar door in elk seizoen en voor iedereen.Veelzijdig



De zilte zeelucht, de vissersboten, Noordzeespecialiteiten en de eigen tradities en 
activiteiten wijzen allemaal op hetzelfde, je bent hier op een maritieme bestemming!Maritiem



Aan de Kust wonen en werken ondernemende mensen. Zij maken de Kust de 
dynamische bestemming van nu en de toekomst!Ondernemend



Aan de Kust kom je op adem. In de zeelucht kom je tot rust en kan je je 
batterijen opladen.Op adem komen



De Kust is een energieke regio. Je kan er veel actieve en sportieve activiteiten ondernemen 
of bekijken. Je kan hier je hoofd leegmaken en nieuwe energie opdoen.  Energiek



Aan de Kust heb je zicht op de uitgestrekte Noordzee, brede stranden en kun je 
genieten van een adembenemende zonsondergang. Zeezicht



Verhaallijnen

De Kust



Ga je een weekendje weg, op 
vakantie of er gewoon even tussen 
uit?  Onze Kust is altijd een heerlijke 
bestemming. Hier wordt geleefd en 
beleefd. Of je nu wil shoppen, 
ontspannen, eten & drinken of op 
zoek bent naar avontuur: de Kust is er 
altijd voor jong en oud. 

Niet alleen in de zomer kan je hier 
terecht. Ook tijdens de koudere 
seizoenen is de Kust een ideale plek 
om eens heerlijk uit te waaien en op 
te laden. Een duik in de zee of een 
wandeling in de duinen geeft een 
ongekende ontspanning. Of laat je 
samen met vrienden of familie 
verrassen door het culturele aanbod 
en bezoek één van de vele musea of 
festivals die de Kust rijk is.

Kortom, Altijd Kust 

Concept: Altijd Kust



Verhaallijn Vitamine zee Terug naar zee De 4 seizoenen Zilt & zoet

onderwerp op adem komen aan de Zee en 
het strand

toegankelijke en gastvrije 
bestemming 

veelzijdige 4-
seizoensbestemming

maritieme en smaakvolle 
bestemming

thema’s open landschap, zeezicht, natuur, 
tot rust komen en energie opdoen, 
duurzaam, inspiratie, vrijheid

vakantiegevoel, ontspannen, 
thuiskomen, vertrouwd, genieten, 
ontmoeten, vrienden

Dynamiek, outdoor experience, 
divers activiteitenaanbod, 
inspirerend, altijd iets te doen

maritieme sfeer, pure smaken, 
authenticiteit, bourgondisch

kenmerken beach life
natuurgebieden
aaneengesloten kuststrook 
wandelstranden
zicht op zee
uitwaaien 
67 km zonsondergang
zintuigelijke belevingen
windmolens

logies, hotels en campings
nostalgie
onbezorgdheid
instant vakantiegevoel
familiebestemming
kindvriendelijke attracties
bereikbaarheid
tweedeverblijvers
voor iedereen

veelzijdige en levendige omgeving
actieve ondernemers
uitgebreid winkelaanbod
(water)sporten
fietsen en wandelen
festivals en evenementen
cultureel aanbod
beach clubs

lekkernijen uit de zee op je bord
veel restaurants
gastronomie
jachthavens
scheepvaart
horeca
maritieme musea
pannenkoeken en wafels
ijsjes op de dijk

selectie DNA
elementen

Beaufort kunstwerken
de dijk
staketsels
duinen
flora en fauna
het Zwin
romantische zonsondergang 
microklimaat

zandkastelen
strandcabines
bloemen in crêpe papier
windmolentjes
go-carts
opkomst en evolutie kusttoerisme
kusttram
wederopbouw
tradities

evenementen
musea
historische gebouwen 
resten verdedigingswerken
shoppen op zondag
bezienswaardigheden hinterland
faciliteiten op de dijk
sportfaciliteiten
Ensor

streekgerechten en –producten
havens
vismijnen
Vistrap
Navigo
garnaalvissers
Vuurtorens
Pier Kloeffe
Moeder Babelutte

toeristische 
ambitie

kwaliteit van toeristische 
voorzieningen en beleving in 4 
seizoenen

het toegankelijk en democratisch 
houden van de Kust

belangrijke economische positie beleving van de maritieme sfeer

Kernwaarden op adem komen, zeezicht ontmoeten energiek, ondernemend, veelzijdig maritiem



Vitamine zee
Voel de wind door je haren, snuif de zilte zeelucht op, ervaar het zand tussen je tenen en geniet van het prachtige uitzicht. Hier 
kom je helemaal tot jezelf, kan je uitrusten en je batterijen terug opladen.

De Kust biedt voor wandelaars en fietsers routes om urenlang van de wonderschone natuur te genieten.  Aan de Kust vind je 
rust, ruimte en energie. 

Ook zo’n behoefte aan Vitamine Zee? Kom naar de Kust!



De Kust, een geliefde bestemming voor jong en oud. Voor de ene vertrouwd en nostalgisch, voor de andere een locatie voor 
nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen. Aan de Kust is het zo heerlijk vertoeven dat het voelt alsof je thuis komt. 

Laat de zorgen van alledag van je afglijden. Er zijn genoeg activiteiten waardoor de Kust voor de hele familie vertrouwd 
aanvoelt.  Bovendien is de regio goed bereikbaar: de Kusttram brengt je van de Panne tot aan Knokke-Heist. 

Volgende keer gewoon terug naar zee! 

Terug naar zee



De 4 seizoenen
Of je sportief bent of liever relaxt, en of het nu zomer of winter is, elk seizoen heeft haar eigen sfeer en de beleving hiervan 
verandert keer op keer! Bezoek één van de vele musea, maak een wandeling en kom meer te weten over de kunstenaars die 
zich hier lieten inspireren. Ga fietsend op ontdekkingstocht door het landschap van badplaatsen en duinen of breng een 
bezoek aan één van de themaparken of winkelstraten. 

In de zee, op het strand of op de dijk er is overal en voor iedereen wel iets actiefs te beleven. Zo kan je gaan surfen, zeilen 
of met het hele gezin of de go-cart. Aan de Kust verveel je je nooit!

De 4 seizoenen, weet jij al wanneer je naar Kust gaat?

De 4 seizoenen, weet jij al 
wanneer je naar Kust gaat?



Zilt & Zoet
Laat je zintuigen prikkelen door de zilte en zoete lekkernijen die de Belgische Kust biedt. Van culinaire hoogtepunten, ijssalons 
tot beach clubs : de Kust heeft het allemaal! 

Op een warme zomerdag kan een lekker ijsje natuurlijk niet uitblijven. Na het uitwaaien op het strand is een pannenkoek of 
warme chocomelk een waar genot. ’s Avonds kan je je laten verwennen op de vele terrasjes die de Kust rijk is. Hier kan je 
genieten van de gastronomie en de dagverse producten uit de Noordzee. Wat dacht je van een vissoep, garnalenkroketten, 
Noordzeetong of één van de andere zilte smaaksensaties?

Zilt en zoet, wie laat zich niet verleiden? 




