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Blue Flag Algemeen



Wat is Blue Flag?

Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor jachthavens, 
stranden, zwemvijvers en boten die zich onderscheiden op het 
vlak van duurzaam toerisme en duurzame recreatie. 

Het Blue Flag-label beloont uitbaters voor hun duurzame 
inspanningen. De toerist herkent meteen plekken die aandacht 
hebben voor mens en natuur. 



Wat is Blue Flag?
Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor jachthavens, 
stranden, zwemvijvers en boten die zich onderscheiden op het 
vlak van duurzaam toerisme en duurzame recreatie. 

• Label : internationale, meetbare erkenning voor duurzame 
inspanningen 

→ Gemeente/uitbater
• Communicatie van duurzame initiatieven richting groot 

publiek 
→ Groot publiek

• Samenwerkingsplatform voor duurzame organisaties
→ Netwerk

• Charter voor booteigenaars
→ particuliere booteigenaars



Wat is Blue Flag?

• Blue Flag locaties
• 2 stranden (x10 in 2019?)
• 8 jachthavens
• 12 zwemvijvers

• Wereldwijd <4500 in 44 landen
• 2de jaar bij GoodPlanet
• Structurele opstartfase 

ongeveer doorgemaakt 



http://www.blueflag.global/



http://www.blueflag.global/



Algemene toelichting verloop 
Blue Flag

• Januari: nationale jury
• April: vergadering internationale jury
• Mei: uitreiking Blue Flag 
• Voorjaar/begin zomer: nieuwe aanmeldingen
• Zomer: controles bij kandidaten Blue Flag 2019 & 2020
• Oktober: vergadering National Operators



Uitreiking mei 2018

https://www.focus-
wtv.be/nieuws/nieuwpoort-eerste-belgische-
kuststad-met-blue-flaglabel

https://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuwpoort-eerste-belgische-kuststad-met-blue-flaglabel


Uitreiking mei 2018



Criteria 

1. Milieu- en duurzaamheidsmanagement 
2. Veiligheid, dienstverlening en toegankelijkheid 
3. Bewustmaking en educatie
4. Waterkwaliteit
5. (Duurzaam en verantwoord ondernemen)
6. (Betrokkenheid op de lokale gemeenschap en op sociaal vlak) 

Download uitgebreide criteria: 

https://www.goodplanet.be/projecten/blueflag/docs/2018/BlauweVlag-Criteria-jachthavens-2018.pdf

https://www.goodplanet.be/projecten/blueflag/docs/2018/BlauweVlag-Criteria-stranden-2018.pdf

https://www.goodplanet.be/projecten/blueflag/docs/2018/BlauweVlag-Criteria-jachthavens-2018.pdf
https://www.goodplanet.be/projecten/blueflag/docs/2018/BlauweVlag-Criteria-stranden-2018.pdf


Kustburgemeesters
• Gesloten afspraak, Nieuwpoort toevallig
• September verdedigd: de héle kust gaat voor Blue Flag
• Per gemeente Blue Flag uitrollen
• 6/10 kustgem. 
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Blue Flag 
jachthavens/boten



Huidige jachthavens
VY Nieuwpoort Nieuwpoort
Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort
VVW Blankenberge
Royal Belgian Sailing Club Zeebrugge
VVW HYACHasselt
ZilvermeerHaven (Port Aventura bvba) Mol
Heerenlaak Maaseik
De Spaanjerd Kinrooi



Blue Flag jachthavens en boten
Erkenning: internationaal erkend label voor jachthavens
Hernieuwd: herkenbaar voor vaste klanten en bezoekers
Jaarlijkse controle: up to date van de infrastructuur, check
Samenwerkingsplatform naar verduurzamen, delen best 
practices, wordt verder op ingezet nu opstart doorgemaakt is



Infoborden



Infoborden



Infoborden
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Plastic soup



Drijvende vuilnisbelten



Drijvende vuilnisbelten 
• Enkele dingen duidelijk: 

• > 80% afval in zee komt van land
• Plastic is het grote probleem

• Plastiek = duurzaam materiaal?
• Ver van mijn bed show, Noordzee cleaning



Drijvende vuilnisbelten 
• Nog niet echt directe impact op ons leven, besef begint te komen
• Positieve signalen

• Verbod op 10 single-use plastics is een eerste stap!
• Eneco Clean Beach Cup
• Proper Strandlopers
• OVAM 
• FOD/Deze conferentie 
• Fishing for litter
• Ambassadeur Jonas Gerckens



Charter



Charter



Charter



Sensibilisatie Blue Flag/GoodPlanet

• Netwerk: samenbrengen van actoren
• Rechtstreekse contacten met gemeentebesturen , 

privéuitbaters, provincie, booteigenaren, etc.  
• Jury-leden (OVAM, reddersfederatie, WWSV, Toerisme 

Vlaanderen, Scheepvaartpolitie, etc. )
• GoodPlanet: breed netwerk

• Best practices verspreiden over ons netwerk
• Criteria: extra kan
• Communicatie: infobord, website, charter, nieuwsbrief



Als laatste… 
• Basis is uitgebouwd, nu klaar voor verdere 

uitbouw inhoud en samenwerking 

• Teken het charter en ontvang je Blue Flag!

• Verdere vragen of interesse voor 
jachthaven of strand? 
blueflag@goodplanet.be

• Dank aan FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu en 
Minister van Noordzee Philippe De Backer 
voor de ondersteuning op BBS

• Bedankt!

mailto:blueflag@goodplanet.be



