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De ligging van de jacht- en watersportclubs langs de Belgische kust in 2018 (Bron: KustINzicht 2019)

De kustjachthavens zijn een
belangrijke toeristische troef.
Niet enkel voor de gebruikers
van de jachthavens zelf, maar
ook andere bezoekers vertoeven
graag in de omgeving van
een jachthaven of beachclub.
De Vlaamse kust telt 12 jachtclubs in de vier kustjacht
havens (Nieuwpoort, Oostende,
Blankenberge en Zeebrugge) en
26 watersportclubs.

ECONOMISCHE WAARDE VAN
DE JACHTCLUBS AAN ZEE
Het is Afdeling Kust van de Vlaamse overheid
die de kustjachthavens beheert. Ze spendeert
jaarlijks meer dan 20 miljoen euro aan het
onderhoud, de renovatie en de uitbreiding
van de havenstructuren. De kustjachthavens
zijn immers belangrijke knooppunten voor
verschillende vormen van watersport en
recreatie (zeilscholen, pleziervaarten, recreatieve zeevisserij, wandelaars, etc.). Naast een
evidente toeristisch-recreatieve meerwaarde
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bieden ze ook een belangrijke economische
toegevoegde waarde voor de omliggende
badplaatsen.
Volgens het Trendrapport Kust 2016-2017
waren de 12 jachtclubs aan zee (3.553
ligplaatsen, inclusief vier kleine clubs met
recreatieve vissers) in 2017 goed voor een
opbrengst van 22,1 miljoen euro. Eerder
onderzocht het Seaconomics-project (20102014) de economische betekenis van de
jachthavens. Zij kwamen op een gemiddelde
jaarlijkse omzet door alle gebruikers van de
Vlaamse kustjachthavens van 25,3 miljoen
euro.

Midden 2019 telden de jachtclubs
aan de kust 9.540 leden. Nieuwpoort
(± 5.640 personen) kent het hoogste
aantal. Eén derde van de clubleden woont
in West-Vlaanderen en 40% in andere
Vlaamse provincies (vooral Oost-Vlaanderen
met 17,2%; Vlaams-Brabant met 12,6%).
14% van de leden zijn kustbewoners, en
ongeveer 12% heeft zijn thuisbasis in
Wallonië. Een vijfde van de clubleden zijn
tweedeverblijvers.
Daarnaast is onze kust ook gekend voor
zijn watersportclubs. Er zijn niet minder
dan 26 watersportclubs verspreid over
de hele kustlijn. Die tellen bij benadering
9.720 leden. In totaal doen dus meer dan
19.000 personen in clubverband aan waterrecreatie aan onze kust.

