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Nieuw aan de Kust in 2015
Westtoer nodigde ons uit voor een persconferentie die gewijd was aan de toeristische
en recreatieve nieuwigheden aan de Kust in 2015. In primeur konden we kennismaken
met de nieuwe thema’s van Westtoer die het kusttoerisme ondersteunen en stimuleren.
Ondanks een scherpe concurrentie van het buitenland, en niet in het minst van de
vliegbestemmingen, die door de lagere fuelkosten nog meer bereikbaar zijn, ziet de
voorzitter van Westtoer Franky De Block de toekomst voor onze Kust rooskleurig in. Er
worden dan ook heel wat initiatieven genomen om de bezoekers te boeien en in de
watten te leggen.
Zo zijn er de tien “Zee van Smaak”-fietsroutes die een eerbetoon brengen aan de
culinaire troeven van de Kust. Families met kinderen kunnen van een voordelige
kustpas gebruik maken. Een nieuwe campagne zet de campings in de kijker. Het
concept “48 uur” onderstreept de troeven van een korte vakantie. “Zin in Zee”
combineert actief genieten met gezond leven. Allemaal acties die de dynamiek bewijzen
van de Kust als toeristische bestemming, aldus Franky De Block.
Kamperen aan de Kust
Nieuw is de kampeerkaart 'Kamperen aan de Vlaamse Kust'. Ze wordt op 60.000
exemplaren gedrukt. Je vindt er een overzicht van de 29 campings aan zee die aan de
campagne participeren en actief geïnvesteerd hebben in hun aanbod. Je leest er over
hun grootste faciliteiten en enkele belangrijke troeven in de verschillende
kustgemeenten.
Op zaterdag 2 mei kun je een bezoek brengen aan de 'Open Camping Dag'. Tijdens dit
geanimeerd kampeerevenement zetten verscheidene campings hun deuren open en er
zijn tal van activiteiten en promoties. De bezoekers kunnen kennismaken met de vele
kampeertroeven aan de Kust. De nieuwe website biedt uitgebreide informatie over het
kampeertoerisme aan de Kust.
www.kamperen-aan-zee.be
De Q-factor
Restaurants' hotels' B&B's, diensten voor toerisme en andere toeristische actoren die
inzdtten op kwaliteit, kunnen aanspraak maken op een Q-label. Een jury beslist of de
ondernemer het qualitylabel mag opspelden.
www.deqfactor.be

Beaufort 2015: 5de editie
Hedendaagse kunst staat weer helemaal centraal aan zee, want de triënnale 'Beaufort'
is aan zijn vijfde editie toe. Dit jaar ziet het er op een aantal vlakken anders uit, maar de
unieke combinatie strand, zee, duinen en kunst staan nog altijd centraal. De titel luidt
'Beaufort Buiten de Grenzen' en het opzet draait rond drie hoofdlijnen: dialoog, natuur
en architectuur en duurzaamheid. De artiesten worden uitgedaagd om geografisch,
mentaal of materieel buiten de lijntjes te kleuren. Nieuw is ook de centrale functie van
drie natuur- en erfgoedlocaties aan de Kust. In het prachtige decor van de
provinciedomeinen De Nachtegaal in De Panne, Raversyde in Oostende en het Zwin in
Knokke-Heist komen drie groepstentoonstellingen. Daarnaast worden de
kustgemeenten verbonden door een lint van kunstwerken, één in elke gemeente. Het
artistieke
concept
en
de
organisatie
worden
gestuurd
vanuit
een
samenwerkingsplatform tussen de curatoren Lorenzo Benedetti (De Appel,
Amsterdam), Patrick Ronse (Be-Part, Waregem), Hilde Teerlinck (ENSA, Bourges) en
Philip Van den Bossche (Mu.ZEE, Oostende).
Beaufort vindt plaats van 21 juni tot 21 september.
www.beaufort2015.be
Zee van Smaak
Deze actie kennen we al van de twee vorige jaren, maar ze wordt nu met een reeks van
10 nieuwe 'Zee van Smaak’-routes uitgebreid. Hou je van de Kust als een lekkere
bestemming' maar blijf je daarbij ook graag in beweging, dan worden foodies vanaf nu
met hun fiets langs culinaire hoogvliegers geloodst. In elke kustgemeente loopt een
fietstraject van gemiddeld 25 kilometer, dat langs de beste 'lekkere adressen' loopt. Dat
zijn restaurants, foodshops (bv. chocolade) en producenten van lokale producten. Naast
de sterke aanwezigheid van de Noorzeegastronomie komen ook de polders aan bod
met producenten van lokale lekkernijen. Streekgerechten proeven en toch in beweging
blijven: je doet het aan de kust. Een paar tips?
Op een terrasje vers gekookte garnalen zelf pellen en die door een frisse Rodenbach
laten begeleiden. Of genieten van het Unesco-Werelderfgoed in Oostduinkerke, waar
de garnaalvissers te paard vissen. Of hou het bij een kustklassieker, zoals een
handbereide garnaalkroket of een tomaat-garnaal. Voor verse vis moet je aan de Kust
zijn. Ga eens kijken in de vissershavens van Zeebrugge, Oostende of Nieuwpoort.
Misschien kies je wel voor hondshaai, de Vis van het Jaar. Of laat je verwennen in één
van de acht sterrenrestaurants of in één van de talloze bistro's.
De tien 'Zee van Smaak’-routes worden begin mei voorgesteld.
Zin in Zee
Dit brengt ons naadloos bij een heel nieuw initiatief. Dit jaar krijgen eetadressen met
'gezonde voeding' bijzondere aandacht. Het gaat om restaurants die glutenvrije' zouten suikerarme gerechten op de kaart zetten. Als aansluiting hierop organiseert het
bedrijf Xenarjo het project '1,2,3feelfree', waarover je al in een vorig verslag kon lezen.
In dit kader heeft op 21 maart in het Staf Versluys-centrum een evenement plaats' met
een gezonde brunch, gezonde proeverijen, gezonde fietstochten en gezonde
wandeltochten. Voorwaar een gezonde inzet van de lente!

www.zininzee.be
48 uur aan de Kust: de ideale (city)trip
De Kust is meer dan ooit een bestemming met voor elk wat wils, en dat in gelijk welk
seizoen. Voor al dat moois trek je daar best 48 of 72 uur voor uit. Tussen de tien
kustgemeenten verplaats je je gewoon met de kusttram, of je blijft lekker hangen om te
genieten, zoals een local. Wat kan er op het programma?
1 Gezondheid: zuivere lucht en heerlijk uitwaaien.
2 Gastronomie: culinaire toppers in de hele regio.
3 Plezier met de kids: de Kust als avontuurlijke speelplaats.
4 Shopping: vele shoppingstraten en winkelcentra, open op zondag.
5 Natuur en cultuur: een mekka voor natuur- en cultuurliefhebbers.
6 Actief leven: wandelen, fietse, sporten.
7 Overnachten: comfortabele kamers en mooie kampeerplaatsen, plus - heel recent camperplaatsen in Westende.
Lijn Oostende – Barcelona
In de kantlijn doen we graag even melding van de nieuwe vliegbestemming die
binnenkort vanuit de luchthaven van Oostende kan bereikt worden: Barcelona. Onde de
titel “3 cities – 1 destination” wordt in Barcelona en het hinterland hard campagne
gevoerd om de Spanjaarden naar onze Kust te laten reizen. Niet alleen Oostende wordt
als citytrip gepromoot, maar in uitbreiding ook Brugge en Gent.
INFO: www.dekust.be
PERSCONTACT Nele Desloovere nele.desloovere@westtoer.be

TOPEVENEMENTEN AAN DE KUST 2015
De Panne

•
•
•
•
•

Festival aan Zee : 25-26/04/2015
Champagnewandeling : 06/06/2015
Leopoldfeesten : 16/07/ 2015
Vuurfeest : 30/07/2015 + 20/08/2015
Eindejaarskerstdorp : 19/12/2015 – 03/01/2016 (openingsweekend: 12-13/12/2015)

Koksijde-Oostduinkerke

•
•
•
•

Garnaalfeesten : 27-28/06/2015
Fly In : 04 – 05/07/2015
Flemish Food Bash: 05/07/2015
3D World Koksijde, Magic & Fun: 11/07 – 26/08/2015

•

Koket Koksijde: 10 – 14/09/2015

Nieuwpoort

•
•
•
•
•

Westfront: Les demoiselles de Nieuport:
‘Lady Dorothie Feilding en haar fusiliers marins’ 26/06/2015 – 31/05/2016
Feest in het Park (streekbierenfestival): 04/07 – 05/07/2015
Stadsevocatie Jeanne Panne: 10/07 – 12/07/2015
Bernardusfeesten: 21/08 – 23/08/2015
Belle Epoque Weekend: 18 - 20/09/2015

Middelkerke-Westende

•
•
•
•
•

Gastronomisch weekend – Tastoe: 02/05 – 03/05/2015
Visweekend: 13/06 - 14/06/2015
Bierweekend: 19/06 - 21/06/2015
Landbouwweekend: 19/09 - 20/09/2015
Champagneweekend: 13/11 - 15/11/2015

Oostende

•
•
•
•
•

Oostende voor Anker: 28/05 - 31/05/2015
Terra Cotta Army: 24/06/2015 – 06/09/2015
Zandsculpturenfestival Disneyland Paris Sand Magic: 27/06 – 31/08/2015
A l’Ostendaise: 27 & 28/06/2015
Mamma Mia: 21/07 – 09/08/2015

Bredene

•
•
•
•
•

Lee ‘Scratch’ Perry – Afro C Launch Party: 30/04/2015
Dunegatfeesten / Fiesta Europa: 11 & 12/07/2015
Q-Party: 20/07/2015
Afro C Festival: 07 & 08/08/2015
Kick Off cultuurseizoen: The Dutch Eagles: 25/09/2015

De Haan-Wenduine

•
•
•
•
•

Vlissegem Kermis: 20/06 & 21/06/2015
Reuzenfeesten Wenduine: 11 & 12/07/2015
Boulevard: internationaal Straattheater: 20/07 & 21/07/2015
Vosseslagfeesten: 25/07 & 26/07/2015
Trammelant De Haan: 08/08/2015

Blankenberge

•
•
•
•
•

Folkloristische havenfeesten: 14/05 – 17/05/2015
Blankenberge bruist… culinair: 13/06/2015
Exposition Roger Raveel – CC Casino: Juli en augustus
Paravangfeesten: 02/08/2015
Bloemencorso – thema duel: 30/08/2015

Zeebrugge

•
•
•
•
•

Film op het strand: Alle donderdagen van juli en augustus 2015
MAfestival Lissewege: 02/08/2015
We can Dance: 08 & 09/08/2015
Dag van de Vlaamse Vis: 15/08/2015
Lichtfeest Lissewege: 21 & 22/08/2015

Knokke-Heist

•
•
•
•
•

Art@Knokke-Heist: 04/04 - 05/04/2015 + 04/07 – 05/07/2015 + 31/10 – 01/11/2015
Eccentric : 30/04 - 04/05/2015
Tennistornooi ‘Optima Open’ : 13/08 – 16/08/2015
Internationaal Vuurwerkfestival : 19/08, 21/08, 23/08, 25/08 & 27/08/2015
Zoute Grand Prix : 08/10 – 11/10/2015

