
ONTDEK DE TROEVEN VAN DE WEBSITE

Surf eens naar dit online pareltje dat je laat kennismaken met de Belgische kust en de typische kenmerken ervan. Een thematische indeling met 
kruisverwijzingen zorgt ervoor dat je naadloos doorheen thema’s en onderwerpen navigeert. 
De GEBRUIKSVRIENDELIJKE KAARTVIEWER biedt direct bruikbare kaarten over alle thema’s die je kan downloaden voor verwerking in  
presentaties of publicaties. Een interactief kaartgedeelte zorgt ervoor dat je zelf gepersonaliseerde kaarten kan samenstellen én downloaden 
door kaartlagen te combineren, in en uit te zoomen, … 
De relatie wordt gelegd naar de duurzaamheidsindicatoren waardoor gegevens en cijfers over de kust extra in de kijker worden gezet en directe 
koppeling aan kustbeleid mogelijk wordt.

A
‘KUST EN ZEE IN KAART’EVEN VOORSTEllEN: HET BOEK

‘DE KuSTATlAS VlAANDEREN/BElgIë’

Wat valt jou spontaan te binnen als je aan de Belgische kust 
denkt? Weidse zandstranden, flaneren op de zeedijk, luxe- 
appartementen met zicht op zee, meeuwen, kitesurfen,…? Of 
sluit je gewoon de ogen en voel, ruik, proef je de wind en de 
zee? De Belgische kust is een intrigerend stukje wereld, waar op 
een relatief kleine oppervlakte heel wat activiteiten en functies 
geconcentreerd zijn.

De publicatie ‘De kustatlas Vlaanderen/België’ laat je een 
kijkje achter de schermen nemen. Deze atlas geeft een  
verrassend overzicht van de typische kenmerken van de  
Belgische kust. 

DEZE ATlAS NEEMT JE MEE OP SlEEPTOuW

Het wetenschappelijk kaart- en fotomateriaal in dit boek toont 
je de werking en eigenheid van de Belgische kust. Laat je  
verbazen en ontdek wat onze kust te bieden heeft! Maak kennis 
met de gevarieerde natuurlandschappen, het dynamische maar 
broze milieu en de ruimtelijke structuur. Lees hoe de mens de 
zee in toom houdt, zee en kust heeft leren gebruiken en steeds 
op zoek is naar het broodnodige evenwicht tussen alle activitei-
ten en functies.

DE KuSTATlAS ONlINE

Naast het boek is er ook een online versie van de kustatlas.  
Www.kustatlas.be is volledig beschikbaar in vier talen  
(Nederlands, Engels, Frans en Duits). Alle belangrijke onder-
werpen aan de kust komen aan bod. De website voorziet in 
unieke kaarten die nergens anders beschikbaar zijn, en die 
zo van de site geplukt kunnen worden! 

w w w. k u s t a t l a s . b e
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DOElgROEPEN  VAN DE KuSTATlAS

Verschillende gebruikers 
en sectoren vinden hun 
gading in de kustatlas.  
De kustatlas zal zeker 
de kustliefhebber, scho-
lieren, wetenschappers, 
leerkrachten, de kustge-
bonden en maritieme 
bedrijfswereld, culturele 
instellingen, besturen en 
geïnteresseerden weten 
te bekoren. Naast een 
informatief is de kustat-

las immers ook een praktisch werkinstrument waarmee aan de 
slag gegaan kan worden. De online versie geeft de mogelijkheid 
om gegevens, GIS-kaarten en pdf-kaarten te downloaden en te 
verwerken in presentaties en publicaties. 

ONTSTAAN EN INITIATIEF VAN DE KuSTATlAS

Het initiatief voor de kustatlas gaat uit van het Coördinatiepunt 
Duurzaam Kustbeheer. Het Coördinatiepunt is een aanspreek-
punt in de kustzone waar sectoroverschrijdende thema’s aan 
bod komen. Hun missie is een duurzaam en geïntegreerd  
beheer van het kustgebied in België te stimuleren en promoten.

In de aanbeveling inzake Geïntegreerd beheer van Kustgebie-
den in Europa (Aanbeveling van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een  
geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (2002/413/
EG)) vraagt Europa de lidstaten een nationale inventaris voor 
de kust op te maken. De kustatlas werd in de optiek van de  
rapportering aan de Europese Commissie opgesteld. 

Deze folder werd gerealiseerd in kader van het Interreg IV A project C-SCOPE.

HEB JE NOg VRAgEN?

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Wandelaarkaai 7 • B-8400 Oostende
T 059 34 21 47
E info@kustbeheer.be

www.kustbeheer.be

COlOFON
Deze folder is een uitgave van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.

> Werkten mee: Aquaterra NV, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

> Lay-out en druk: Aquaterra NV

> Verantwoordelijke uitgever: H. Ost, Provincie West-Vlaanderen

> Depotnummer: D/2011/0248/15

> Foto’s: Belcam, Kunstschatten 2004 - Westtoer, MDK, Misjel Decleer  
   (MD), Mu-Zee-um

Medewerkers in Mu-Zee-um Oostende  
gebruiken de kustatlas bij hun cultureel-
educatieve activiteiten.

V L A A N D E R E N / B E L G I Ë
D E  K U S T AT L A SA
EEN BOEIEND EN VERRASSEND OVERZICHT 

VAN DE BELGISCHE KUST

DE KUST... KWESTIE VAN EVENWICHT
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