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TOELICHTING

1. De indicatoren voor monitoring worden berekend op basis van steekproeven en niet op basis van een exhaustieve bevraging. Steekproeven 
brengen altijd steekproeffouten met zich mee. Daarom wordt afgerond to t op de eenheid en moeten wijzigingen die niet groter zijn dan 1% 
voorzichtig geïnterpreteerd worden.

2. Het KiTS project is opgestart in 2007. In de loop van 2007 werden logiesuitbaters en attracties gemobiliseerd om mee te werken aan de 
indicator. Vanaf 2008 wordt in de meeste gemeenten een volwaardige steekproef van logiesuitbaters en attracties gemobiliseerd en 
opgevolgd zodat een vergelijking van 2010 tegenover 2009 een realistische indicatie kan geven over de ontwikkelingen. Het blijven echter 
steeds inschattingen op basis van steekproeven.

3. Tabel 1 geeft de representatieve netto kamerbezettingsgraad in hotels voor 2010 per maand op basis van het aantal hotels die meewerken 
aan de steekproef. Deze cijfers voor de periode januari to t december 2010 zijn de definitieve cijfers.

4. Tabel 2 geeft een indicatie van de evolutie in de hotelovernachtingen aan de Kust voor de periode januari to t december in 2010 tegenover 
dezelfde periode in 2009. De inschatting gebeurt op basis van de netto kamerbezettingsgraden én het aanbod van hotelkamers in de 
diverse maanden. Deze verandert voortdurend en wordt op maandbasis bijgehouden. Een daling in het totaal aantal hotelovernachtingen 
kan dus zowel te maken hebben met een daling in het aantal hotelkamers ais met een daling in de vraag. Aan de Kust daalde de 
kamercapaciteit in de beschouwde periode met 2 procent.

5. Tabel 3 geeft een indicatie van de evolutie in overnachtingen in logies voor doelgroepen en vakantieparken voor de periode januari to t 
december 2010 op basis van de vraagcijfers binnen een steekproef van aanbieders en van het aanbod in deze logiesvormen op maandbasis 
in 2010.

6. Tabel 4 geeft een indicatie van de evolutie in overnachtingen door verhuringen via toeristische verhuurkantoren voor de periode januari to t 
december 2010 op basis van de vraagcijfers binnen een steekproef van toeristische verhuurkantoren en van het aanbod aan 
vakantiewoningen die op de toeristische verhuurm arkt komen.

7. Tabel 5 geeft een inschatting van de evolutie in overnachtingen op toeristische standplaatsen op campings aan de Kust voor de periode 
januari to t december 2010 op basis van de vraagcijfers binnen een steekproef van aanbieders en van het aanbod in deze logiesvormen op 
maandbasis in 2010.
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8. Tabel 6 geeft een inschatting van de evolutie van het aantal dagtoeristen naar de Kust voor de periode januari to t december 2010 op basis 
van de gegevens uit het vernieuwde model van het meetsysteem dagtoerisme van Westtoer. Deze gegevens zijn beschikbaar op 
kustniveau én op kustgemeenteniveau.

9. Tabel 7 geeft het aantal bezoekers weer in 2010 vergeleken met de bezoekersaantallen in 2009 aan de attracties die vermeld staan in 
Tabel 8.
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Tabel 1
Monitor Hotelbezetting Kust
Representatieve netto kamerbezettingsgraad in hotels(a), Kust, 2009-2010 
(inschatting op basis van steekproef)

MAAND 2009 (in %) 2010 (in %)
Januari 27 25
Februari 34 33
Maart 33 33
April 51 54
Mei 57 54
Juni 57 60
Juli 73 77
Augustus 83 80
September 62 61
Oktober 41 43
November 35 37
December 34 33
Totaal 51 51
Aantal hotels in steekproef 137 138

Inclusief O-categorie.

Bron: Westtoer
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Tabel 2
Monitor Vraag Hotels Kust
Evolutie hotelovernachtingen Kust, 2009-2010 
(inschatting op basis van steekproef)

PERIODE
Aantal overnachtingen 

in 2009 
(KiTS-cijfers)

Evolutie 2009-2010 in % 
(op basis van steekproef)

Januari-April 489 930 -3
Mei-Juni 453 694 -3
Juli-Augustus 753 718 -2
September-December 603 684 -3
Totaal 2 301 026 -3
Capaciteit (kamers) -2
Aantal hotels in steekproef 138

Bron: Westtoer
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Tabel 3
Monitor Vraag Logies Doelgroepen Kust
Evolutie overnachtingen logies voor doelgroepen, Kust, 2009-2010 
(inschatting op basis van steekproef)

PERIODE
Aantal overnachtingen 

in 2009 
(FOD-Economie cijfers)

Evolutie 2009-2010 in % 
(op basis van steekproef)

Januari-April 327 771 -1
Mei-Juni 274 817 -8
Juli-Augustus 446 910 -1
September-December 338 497 0
Totaal 1 387 995 -2
Aantal inrichtingen in steekproef 41

Bron: Westtoer
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Tabel 3bis
Monitor Vraag Vakantieparken Kust
Evolutie overnachtingen vakantieparken, Kust, 2009-2010 
(inschattingen op basis van steekproef)

PERIODE
Aantal overnachtingen 

in 2009 
(FOD-Economie cijfers)

Evolutie 2009-2010 in % 
(op basis van steekproef)

Januari-April 201 429 +30
Mei-Juni 179 773 + 12
Juli-Augustus 279 988 +6
September-December 288 531 +3
Totaal 949 721 + 12
Aantal inrichtingen in steekproef 4

Bron: Westtoer
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Tabel 4
Monitor Vraag Verhuur Kust
Evolutie overnachtingen verhuringen toeristische verhuurkantoren, Kust, 2009-2010 
(inschatting op basis van steekproef)

PERIODE
Aantal overnachtingen 

in 2009 
(FOD-Economie cijfers)

Evolutie 2009-2010 in % 
(op basis van steekproef)

Januari-April 683 101 -2
Mei-Juni 1 023 847 +5
Juli-Augustus 1 911 826 +7
September-December 1 311 570 -7
Totaal 4 930 344 +2
Aantal kantoren in steekproef 51

Bron: Westtoer
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Tabel 5
Monitor Vraag Campings Kust
Evolutie overnachtingen toeristische standplaatsen op campings, Kust, 2009-2010 
(inschatting op basis van steekproef)

PERIODE
Aantal overnachtingen 

in 2009 
(FOD-Economie cijfers)

Evolutie 2009-2010 in % 
(op basis van steekproef)

Januari-April 52 942 -8
Mei-Juni 133 264 -19
Juli-Augustus 403 198 -5
September-December 77 715 -17
Totaal 667 119 -9
Aantal campings in steekproef 25

Bron: Westtoer
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Tabel 6
Monitor Dagtoerism e Kust
Evolutie dagtoeristen met de auto naar de Kust(a), 2009-2010 
(op basis van tellingen)

PERIODE Aantal dagtoeristen met de 
auto naar de Kust in 2009 Evolutie 2009-2010 in % (a)

Januari-April 3 865 471 -11
Mei-Juni 3 021 832 +3
Juli-Augustus 5 694 792 -6
September-December 3 233 069 +5
Totaal 15 815 164 -3

(a) De cijfers voor dagtoerisme met de auto op kustgemeenteniveau zijn gebaseerd op tellingen van twee jaar. Pas met gemiddelden over drie 
jaar kunnen stabiele gegevens op kustgemeenteniveau worden berekend. Vanaf de cijfers voor 2011 kan dus een stabiele reeks 
opgebouwd worden.

Bron: Meetsysteem Dagtoerisme Westtoer
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Tabel 7
Monitor Vraag Attracties Kust
Evolutie bezoekers attracties, Kust, 2009-2010 (KiTS-bevraging)

MAAND Bezoekers 2009 in 
absolute aantallen

Evolutie 
2009-2010 in %

Bezoekers 2010 in 
absolute aantallen

Januari 33 085 -2 32 393
Februari 58 l i i +2 59 027
Maart 58 990 +33 78 328
April 280 286 + 18 329 744
Mei 277 443 +7 297 615
Juni 210 457 + 10 231 537
Juli 420 844 +3 433 905
Augustus 521 235 +7 558 685
September 200 104 +5 210 832
Oktober 167 035 + 13 188 671
November 147 960 + 16 172 347
December 86 156 -32 58 548
Totaal 2 461 706 +8 2 651 632
Aantal participerende attracties (a) 32 32

De attracties die systematisch werden opgenomen voor de periode 2009-2010 in de attractiebarometer worden opgesomd in tabel 8.

Bron: Westtoer

© esttoe r  KÍT5
W fc ïi-V lM m i pN W íneiefcedríjí

v a o r  Toerism e cn  R ecreatie



Tabel 8 
Participerende kustattracties in 2009 en 2010, 
(KiTS-bevraging)

Kustgemeente Attracties in barometer
Blankenberge Sealife Center, Serpentarium, Zuivelmuseum, Belle 

Epoquecentrum

Bredene -

De Haan Sunparks

De Panne Cultuurhuis De Scharbillie, Plopsaland, 
Bezoekerscentrum De Nachtegaal

Knokke-Heist Vlindertuin, Sincfala/Museum voor Zwinstreek, 
Het Zwin, For Freedom Museum

Koksijde Abdijmuseum Ter Duinen 1138, Sunparks, Zuidabdijmolen, 
Bezoekerscentrum Doornpanne, Visserijmuseum

Middelkerke Les Zephyrs

Nieuwpoort Albert I Monument

Oostende Domein Raversijde, Earth Explorer, Fort Napoleon, Mu.zee, 
James Ensorhuis, Mercator, Franlis Zeetochten, Oostends 
Historisch Museum De Plate, Stedelijk Noordzee Aquarium, 
Amandinemuseum, Albatros Thorntoncruises

Zeebrugge Sea Front, NV Euroline

Totaal aantal 32
Bron: Westtoer
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