
D e
Ku s t b a r o m e t e r

Nemen kustbezoekers de trein voor een 
dagje uit? Produceren kustgemeentes 
meer o f minder restafval dan vijfjaar 
geleden?Hoe ‘grijs ’ is de bevolking aan 
de kust?Allemaal interessante vragen 
die ons nieuwsgierig maken naar de 
toestand en de evolutie van de kust en 
de zee. Door deze (zogenaamde) 
“ indicatoren”  o f graadmeters in beeld te 
brengen, proberen wij te achterhalen o f 
de kust voldoende aandacht schenkt 
aan mens, natuur en economische ont
wikkeling.

DE VRAAG:
Treft de economische crisis ook de kust?

DE INDICATOR:
Loontrekkende tewerkstelling

(WAT IS HET BELANG VAN DEZE IN D I
CATOR VOOR KUSTBEHEER?

Niemand zal in vraagstellen dat werk
gelegenheid belangrijk is voor een regio en 
voor de persoonlijke welvaart en de sociale 
integratie van de bevolking. Aan de kust, net 
ais elders, wordt er dan ook gestreefd naar 
behoud en waar m ogelijk, versterking van de 
werkgelegenheid. De tewerkstellingsstruc- 
tuur geeft een indicatie van de economische 
opbouw. Ze toont welke sectoren het sterkst 

vertegenwoordigd zijn en welke de groei
en krimpsectoren zijn.

W a t  z e g t  d e z e  in d ic a t o r ?

Deze indicator geeft alle personen weer 
die tewerkgesteld zijn en een loon ontvan
gen, ingedeeld in de vier hoofdsectoren:
• primaire sector: land- en tu inbouw  en 

visserij
•  secundaire sector: industrie en bouw
• tertia ire  sector: commerciële diensten en 

handel
•  quartaire sector: niet-commerciële dien

sten en non-profit sector

WAT ZIJN DE RESULTATEN? 
W a a r o m  d it  r e s u l t a a t ?

Alles samen werken 117.233 mensen aan 
de kust. Dit is ongeveer 29% van de West- 
Vlaamse bevolking. Hoewel de kust vaak

geassocieerd wordt met visserij, zijn er in 
deze regio minder mensen (slechts 0,2% of 
174 personen) tewerkgesteld in de primaire 
sector (landbouw, bosbouw, v isse rij,...) dan 
in het binnenland. De kust wordt ook geken
merkt door een heel zwakke industriële 
basis. Eind december 2006 was slechts 9,2% 
van alle tewerkgestelden aan de kust actief 
in de industrie, een daling van 1,9% ten 
opzichte van 1998 en een heel stuk lager dan 
het West-Vlaamse cijfer van 28%. Ook de 
bouwsector is sterker vertegenwoordigd in 
het hinterland (12 %) dan aan zee (3,2 %).

De kust scoort dan wel weer sterk in 
handel en diensten (de tertia ire en quartaire 
sector) met maar liefst 87,3 % van de tewerk
stelling. Vooral toerisme, horeca en overheid 
zijn hierin van belang. In het hinterland en 
in de provincie West-Vlaanderen ais geheel 
schommelt dit cijfer rond 69%.

De tota le loontrekkende tewerkste lling 
steeg sinds 2004 met 3798 arbeidsplaatsen. 
Vooral de tewerkste lling in de tertia ire  sector 
groeide, te rw ijl de tewerkste lling elders in 
belang afnam.

W a a r  g a a n  w e  n a a r t o e ?

Het belang van kenniseconomie, 
innovatie en creativiteit kan maar m oeilijk 
ontkend worden. Vernieuwing en een 
hogere com petitiv ite it leiden immers tot 
meer hoogwaardige, kwalitatieve tewerk
stelling. Dit soort jobs kan aangemoedigd 
worden door kennisintensieve ondernemin
gen aan te trekken en door ondernemers in 
die richting te stimuleren. Het maximaal 
benutten van de natuurlijke pluspunten van 
de kust (ligging, maritieme aspecten,...) 
kan ertoe leiden dat de kuststreek zich 
verder kan ontw ikkelen to t een regio met 
een evenwichtige en gediversifieerde 
economie met aandacht voor economische 
ontw ikkelingen voor kansengroepen, 
duurzame ontw ikke lingen een goed woon- 
en leefklimaat.
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B A an  de kust lig t de tewerkstelling in landbouw, visserij, bouw  en industrie een stuk lager 
dan in het h interland o f  de prov inc ie  West-Vlaanderen ais geheel 
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