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Brussel, 13 november 2020 

VASTGOEDMARKT HERSTELT SNELLER AAN DE KUST DAN IN DE REST VAN HET LAND 

De vastgoedmarkt aan de kust heeft zich in vergelijking met de rest van het land sneller hersteld na de coronadip in de 

lente. In de periode van 1 januari tot 31 oktober 2020 steeg het aantal transacties aan de kust met +4,4% in 

vergelijking met dezelfde periode in 2019. In België daalde het aantal transacties in die periode met -5,8%. In 

Vlaanderen bedroeg de daling -8,0%. 

De coronacrisis zorgde in de maanden maart, april en mei voor een daling van het aantal vastgoedtransacties in gans het 

land. Ook aan de kust vertraagde de vastgoedmarkt: in maart was de schade nog relatief beperkt (-7,7% in vergelijking 

met maart 2019), in april (-25,7%) en mei (-37,4%) waren er opvallend minder transacties. 

De maand juni was een kantelpunt: het aantal transacties in de kustgemeenten steeg met +17,6% in vergelijking met 

juni 2019. 

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “De vastgoedmarkt aan de kust herstelde zich vanaf juni sneller 

dan de nationale markt. Zo steeg het aantal transacties in België in juni met +8,5% en in juli met +1,8%. De kust deed het 

toen een stuk beter, met bijvoorbeeld +15,4% meer transacties in de maand juli.” 

Deze trend zette zich door in de maanden augustus (+39,2%) en september (+29,5%). In oktober vertraagde de markt 

aan de kust opnieuw: in vergelijking met oktober 2019 waren er -1,5% minder transacties. Maar opnieuw scoorde de 

kust beter dan de rest van het land: zo daalde het aantal transacties in België met -18,8% in de maand oktober. 

Evolutie vastgoedactiviteit aan de kust: 2019 versus 2020: 

 

 

 

Januari-oktober 2020: +4,4% meer transacties dan in 2019 

Als we de periode van 1 januari tot 31 oktober 2020 vergelijken met dezelfde periode in 2019 zien we aan de kust een 

stijging van het aantal transacties van +4,4%. In dezelfde periode daalde het aantal transacties in België met -5,8%. In 

Vlaanderen bedroeg de daling -8,0%. 

Bart van Opstal: “Vastgoed aan de kust blijft dus populair, ondanks corona of misschien zelfs dankzij corona. Het lijkt 

erop dat kopers van een tweede verblijf bewust kiezen om in eigen land te blijven. Het vliegtuig nemen is geen evidentie 

meer. In het buitenland ziek worden kan voor extra complicaties zorgen.” 
 

Hoe evolueert de gemiddelde prijs van een appartement aan de kust? 

Op dit ogenblik bedraagt de gemiddelde prijs van een kustappartement 286.416 euro. In vergelijking met 2019 steeg de 

prijs met +3,7%. Ondanks het feit dat het aantal transacties steeg, was er geen felle stijging van de gemiddelde prijs. Ook  

in de periode 2015-2020 bedroeg de gemiddelde prijsstijging per jaar zo’n 3%. 
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Bart van Opstal: “Er is nog steeds voldoende aanbod aan de kust, zowel qua nieuwbouw als bestaand vastgoed. Hierdoor 

zien we niet meteen een forse prijsschommeling in de kustzone.” 

In Knokke lag de gemiddelde prijs het hoogst: 564.033 euro. Westende en Zeebrugge waren het goedkoopst: de 

gemiddelde prijs van een appartement bedroeg er respectievelijk 187.660 en 194.621 euro. 

 

Gemiddelde prijzen, kustgemeenten en het ganse kustgebied: 

  2015 2019 YTD 2020 YTD 2020-2019 YTD 2020-2015 

(Zee)Brugge 216.248 € 202.260 € 194.621 € -3,8% -10,0% 

Blankenberge 198.154 € 211.616 € 208.289 € -1,6% 5,1% 

Bredene 198.921 € 206.816 € 218.426 € 5,6% 9,8% 

De Haan 228.599 € 233.187 € 225.448 € -3,3% -1,4% 

De Panne 185.045 € 183.631 € 208.261 € 13,4% 12,5% 

Heist-aan-Zee 334.677 € 348.786 € 385.400 € 10,5% 15,2% 

Knokke 467.984 € 516.602 € 564.033 € 9,2% 20,5% 

Koksijde 271.610 € 257.340 € 283.565 € 10,2% 4,4% 

Middelkerke 188.542 € 203.341 € 204.129 € 0,4% 8,3% 

Nieuwpoort 274.088 € 293.350 € 305.327 € 4,1% 11,4% 

Oostende 191.149 € 253.357 € 244.987 € -3,3% 28,2% 

Westende 178.379 € 164.174 € 187.660 € 14,3% 5,2% 

Totaal 249.760 € 276.212 € 286.416 € 3,7% 14,7% 
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