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I. Introductie

Vlaanderen	 wordt	 superdivers:	 steeds	 meer	 steden	 en	 gemeenten	 diversifiëren.	 Steden	 als	
Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde zijn majority-minority-steden geworden: steden waar 
de meerderheid van de inwoners wortels heeft in migratie. 

De transitie naar een superdiverse samenleving is in de 21ste eeuw al lang geen grootstedelijk 
fenomeen	meer.	Het	proces	van	superdiversifiëring	manifesteert	zich	ook	steeds	duidelijker	in	
de andere centrumsteden, maar ook in ruimere stadsregio’s aangezien ook superdiversiteit su-
burbaniseert. De transitie naar superdiversiteit kent sterke ruimtelijke verschillen, en ook de 
impact kan sterk verschillen van stad tot stad, of van gemeente tot gemeente. In dit onderzoek 
exploreren we deze ruimtelijke dynamieken op vraag van het Departement Omgeving  en on-
derzoeken we de ruimtelijke impact van de superdiverse maatschappij.

Uniek	kaartmateriaal	brengt	het	ruimtelijke	proces	van	superdiversifiëring	in	Vlaanderen	voor	
het eerst gedetailleerd in kaart. Hiervoor vertrekken we van een macro perspectief op het hele 
Gewest en brengen we de snelheid, de schaal en de spreiding van het proces van superdiver-
sifiëring		in	beeld.	We	onderzoeken	de	ruimtelijke	impact	en	de	patronen	die	te	herkennen	zijn	
op regionale schaal en lokale schaal. Tenslotte doen we ook een kwalitatief onderzoek op het 
terrein in vier gemeenten.

Met	deze	Atlas	Superdiversiteit	brengen	we	de	demografische	complexiteit	en	de	
ruimtelijke	dynamieken van het superdiverse Vlaanderen in de 21ste eeuw in kaart.

Dit is deel 6 van het onderzoeksrapport. In dit deelrapport vindt u hoofdstuk 7 terug. Na 
de bespreken van de resultaten in hoofdstuk 3 tot en met 6 (Deelrapport 2 tot en met  
Deelrapport 5), formuleren we in hoofdstuk 7 enkele slotconclusies. Hierbij kaderen we de be-
langrijkste conclusies uit de analyse, in de internationale literatuur en het theoretische kader. 
Na	de	slotreflectie	kan	u	de	bibliografie	van	het	volledige	onderzoeksrapport	 terugvinden	 in	
Hoofdstuk 8.
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7.	Slotreflecties:	de	nexus	ruimtelijk	beleid	en	superdiversiteit	verder	verkennen	

In dit onderzoek exploreerden we de ruimtelijke verspreiding van superdiversiteit in Vlaande-
ren.	We	definieerden	superdiversiteit	als	het	samengaan	van	een	toename	van	de	etnisch-cultu-
rele diversiteit (de kwantitatieve dimensie), een groeiende diversiteit in de diversiteit (de kwali-
tatieve dimensie) en een langzaam en soms moeizaam proces van normalisering van diversiteit 
(Geldof,	2019).	De	 focus	 lag	op	de	 ruimtelijke	dimensie	van	de	processen	van	superdiversifi-
ering,	met	name	de	snelheid,	spreiding	en	schaal	van	deze	processen	van	superdiversifiëring.	

In Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 schetsten we het theoretische kader voor de analyse van de 
ruimtelijke spreiding en impact van superdiversiteit, en beschreven we de methodologische 
aanpak en het belang om de analyse te voeren tot op het niveau van statistische sectoren, om 
ook	binnengemeentelijke	differentiëring	in	kaart	te	kunnen	brengen.

In Hoofdstuk 3 (macroniveau) analyseerden we de opschaling en snelheid van de ruimtelijke 
spreiding van superdiversiteit voor gans Vlaanderen, op het niveau van statistische sectoren. In 
dit deel toonden we niet alleen een statisch beeld van de ongelijke spreiding van de diversiteit 
vandaag, maar brachten we vooral de ruimtelijke dynamieken in kaart: welke gebieden worden 
in welke mate diverser? Die dynamieken geven ook een indicatie van de ruimtelijke ontwikke-
ling en verdere spreiding van superdiversiteit de volgende jaren. 

In	Hoofdstuk	4	(mesoniveau)	ontwikkelden	we	op	basis	van	de	bevolkingsprofielen	een	ruimte-
lijke typologie van superdiversiteit, die inzicht geeft in de huidige schaal én in de ontwikkelings-
dynamieken van sectoren, wijken en gemeenten. 

In	Hoofdstuk	5	(microniveau)	zoomden	we	verder	in	tot	op	het	niveau	van	specifieke	wijken	(sta-
tistische sectoren). We exploreerden in een verkennend onderzoek in 9 casestudies van statisti-
sche sectoren, uit zes (deel)types van superdiversiteit uit het mesodeel, de verhuisdynamieken 
tussen 2010 & 2020. Deze exploratie gaf meer inzicht in de ruimtelijke dynamieken voor ieder 
van de types van superdiversiteit. Methodologisch toonde het ook de mogelijkheden, com-
plexiteit en beperkingen van deze analyses op de bevolkingsdata. 

In Hoofdstuk 6 tenslotte vulden we de data-analyse aan met een kwalitatief onderzoeksluik. In 
focusgroepen met lokale actoren gingen we na hoe zij de sociale en ruimtelijke processen van 
superdiversifiëring	ervaarden	op	het	terrein.

In	deze	afrondende	reflectie	zoomen	we	opnieuw	uit	en	plaatsen	we	de	onderzoeksresultaten	in	
een bredere context. In wat volgt, situeren we eerst het ontstaan en de evolutie van de ruimte-
lijke	patronen	van	superdiversiteit:	we	plaatsen	de	ruimtelijke	patronen	van	superdiversifiëring	
in een langer tijdsperspectief van migratiegeschiedenis en ruimtelijke ontwikkelingen. Vervol-
gens	onderzoeken	we	nader	de	 impact	van	migratie	en	superdiversifiëring	op	de	woning-	en	
vastgoedmarkt. Afrondend staan we stil bij de bredere ruimtelijke impact. We staan stil bij de 
vraag	hoe	planners	en	ontwerpers	kunnen	omgaan	met	processen	van	superdiversifiëring.	Hoe	
kunnen	zij	beter	op	deze	demografische	en	ruimtelijke	veranderingsprocessen	inspelen?

7.1.	Ruimtelijke	patronen	van	diversiteit:	ontstaan	en	evolutie

7.1.1	De	ruimtelijke	patronen	van	superdiversifiëring	in	een	notendop	

Een eerste belangrijke vaststelling is dat superdiversiteit in bijna alle statistische sectoren en 
gemeenten toeneemt. De voorbije drie decennia kenmerkten zich door duidelijke processen 
van	opschaling	en	spreiding	van	superdiversiteit	(zie	H3	-	Figuur	3	en	de	evolutiekaarten	op	fi-
guur 9 tot 11). Tegelijk blijft de diversiteit in een meerderheid van de gemeenten in kwantitatie-
ve zin beperkt, al zien we ook in gemeenten met een laag aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst de diversiteit binnen deze groep toenemen. Figuur 14 (H3) geeft een beeld van de 
vertegenwoordiging van de verschillende herkomstnationaliteiten.

Wanneer we door de bril van superdiversiteit kijken, kunnen we een aantal spreidingspatronen 
onderscheiden. 

In de eerste plaats doet superdiversiteit zich in de 21ste eeuw voor in gebieden waar al langer 
mensen van niet-Belgische herkomst wonen: de Limburgse mijnstreek (waaronder Genk), grote 
steden als Brussel, Antwerpen en Gent, en enkele kleinere steden waar zich in het verleden ook 
al ‘pockets of industry’ bevonden. Te denken valt aan plaatsen als Vilvoorde, Lokeren, Zele … We 
zien hier in 1990 (H3 - Figuur 3) al een belangrijk aandeel inwoners van niet Belgische herkomst, 
gevolgd door een verdere toename de voorbije drie decennia. 
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In de tweede plaats tekenen de grensgebieden zich af. De aanwezigheid van Nederlanders in 
een brede gordel van gemeenten langs de Nederlandse grens is al langer prominent (H3 - Figuur 
16).	Van	 recentere	aard	 is	dat	ook	een	significant	aantal	Fransen	zich	 in	enkele	West-Vlaam-
se grensgemeenten vestigen. Deze grensgebieden kennen een hoog aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst, maar een veel lagere diversiteit aan landen van herkomst. Dit is reeds 
zichtbaar op het kaartmateriaal uit Hoofdstuk 3, maar wordt ook in de typologievorming van 
Hoofdstuk	4	opgepikt	door	de	clusteranalyse	(zie	clusterprofiel	H4	-	Figuur	6).	De	schaal	van	
superdiversiteit blijft in deze regio’s beperkt, omwille van de dominantie van migratie uit het 
buurland.

Een derde proces is er één van uitwaaiering: in gebieden die voorheen minder divers waren, zien 
we de laatste twee decennia duidelijke processen van opschaling ( H3 - Figuur 10 en 11). Deze 
uitwaaiering wordt in de typologievorming vervat in Type F: Gebieden met een uitwaaiering van 
superdiversiteit (H4 - Figuur 2) en heeft drie gezichten. 

 - Een eerste vorm van uitwaaiering speelt zich af door verhuisbewegingen binnen 
superdiverse	steden,	waar	ook	minder	diverse	wijken	geleidelijk	verder	diversifiëren,	en	door	
verhuisbewegingen in het voormalige Limburgse mijngebied, waar de spreiding vanuit de sec-
toren,	wijken	of	gemeenten	rond	de	vroegere	mijncités	ook	tot	een	superdiversifiëring	van	de	
omliggende gebieden zorgt. 

 - Een tweede vorm van uitwaaiering betreft suburbanisatie of gekleurde stadsvlucht. 
Deze is het meest uitgesproken rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien de voorbije 
twee decennia een duidelijke uitstroom van mensen van niet-Belgische herkomst uit het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, die zich vestigen zowel in de oost- als in de westrand van Brussel. In 
het oosten betreft dit vooral mensen die een professionele relatie hebben met de vele interna-
tionale instellingen die Brussel rijk is. Deze is al het langste aan de gang (H3 - Figuur 9) en heeft 
een	duidelijk	profiel	van	inwoners	van	EU	en	OESO	herkomst	(H4	-	Figuur	2).	In	de	Westrand	
van Brussel gaat dit eerder om mensen van een niet-EU-origine. Hier lijkt het zowel te gaan om 
mensen die een proces van opwaartse sociale mobiliteit hebben doorgemaakt en hun nieuw 
verworven status tonen met een verhuis naar de (groene) rand rond de hoofdstad als om pro-
cessen	van	gentrificatie,	waardoor	mensen	die	door	de	druk	op	de	Brusselse	woonmarkt	elders	
betere of betaalbaardere huisvesting moeten zoeken. 

 - Een derde vorm van uitwaaiering betreft deze vanuit superdiverse gebieden naar 
kleinere steden die in het verleden een zekere graad van industrialisering hebben gekend en 
die	door	deindustrialisering	werden	getroffen.	Daarbij	valt	te	denken	aan	Boom,	met	een	verle-

den in de baksteenindustrie, of de Denderstreek met een verleden met o.a. textiel (Ninove) en 
luciferindustrie	(Geraardsbergen).	In	de	categorie	van	uitwaaiering	naar	(vroegere)	industriële	
gebieden valt ook het traject van het kanaal Charleroi over Brussel naar de Rupel op. Zowel ten 
zuiden (delen van Sint-Pieters-Leeuw, meer bepaald in Drogenbos) als ten noorden (Vilvoorde) 
zien we de superdiversiteit toenemen (H3 - Figuur 9). Het gaat hierbij zowel over sociale verdrin-
ging als sociale stijging uit de grotere centrumsteden.

7.1.2	Aankomst,	verhuisdynamieken	en	uitwaaiering

Bij	het	identificeren	van	verschillende	typologieën	legden	we	al	een	(voorzichtig)	verband	met	
woningkenmerken (bewonersstatus, woningkenmerken, etc.) en ruimtelijke kenmerken (be-
bouwde en onbebouwde ruimte, aanwezigheid van voorzieningen, etc.) in de omgevingsana-
lyse. De koppeling van verhuisdynamieken met ruimtelijke- en woningkenmerken is essentieel 
om spreidingspatronen niet enkel vanuit een etnische lens te benaderen. Waarom wonen men-
sen op bepaalde plaatsen?

Om de vestigingspatronen van mensen van niet-Belgische herkomst te begrijpen, maken we 
een onderscheid tussen aankomst (nieuwkomers die zich vestigen op een plek in Vlaanderen) en 
doorstroming (interne migratie/verhuis). Aankomst refereert aan de plaats waar nieuwkomers 
zich initieel vestigen. Doorstroming gaat na waar hij/zij en zijn/haar descendenten zich na ver-
loop van tijd vestigen. In de literatuur heeft men het respectievelijk over ‘aankomstwijken’ (‘ar-
rival cities’, ‘arrival neighbourhoods’, see e.a. Saunders, 2010; Schillebeeckx, 2019; Ehrenhalt, 
2013). Wanneer na doorstroming er vormen van concentratie van groepen ontstaat, benoemen 
we dit als ‘secundaire aankomstwijken’. 

Bij doorstroming stelt zich de vraag of mensen van niet-Belgische herkomst andere woonpaden 
kennen dan mensen van Belgische herkomst, en of er verklaarbare verschillen zijn al naarge-
lang	de	herkomstnationaliteit	van	mensen.	Verhuismotieven	zijn	per	definitie	multifactorieel:	
afhankelijk	van	de	financiële	middelen,	de	beschikbaarheid	van	woningen,	de	nabijheid	of	be-
reikbaarheid van werk, omgevingskenmerken en de andere bewoners van een wijk. Daarbij is 
de vraag of en in welke mate de doorstromers al dan niet kiezen of gedwongen zijn om in de 
nabijheid van mensen met gelijkaardige roots te wonen. Onderzoek van Peleman (2002) toonde 
twee decennia geleden aan dat de toenmalige doorstromers er soms bewust voor kozen om 
niet in de buurt van ‘roots’-genoten te wonen. 
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7.1.3	Arbeidsmigratie

Aankomen of verhuizen gebeurt niet in een ruimtelijk vacuüm. Het gebeurt in een bestaand 
weefsel en ent zich bijgevolg op al bestaande ruimtelijke patronen. De eerste grote groepen 
gastarbeiders	werden	naar	België	gehaald	om	de	tekorten	op	de	arbeidsmarkt	aan	te	vullen.	
Zo	kwamen	ze	in	Vlaanderen	terecht	in	de	industriële	gebieden:	de	Limburgse	mijnstreek,	in	de	
grotere steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent, en in mindere mate in kleinere steden met 
pockets of industry, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld de Oost-Vlaamse textielstadjes Lo-
keren en Zele of het West-Vlaamse Kortrijk. Deze eerste spreiding bij aankomst werd in belang-
rijke	mate	verklaard	door	de	geografie	van	de	economische	activiteiten	waarin	de	nieuwkomers	
tewerkgesteld worden (mijnen, staal en textiel). Deze eerste generatie nieuwkomers woonde 
dan ook binnen die aankomstregio’s geconcentreerd in enkele wijken en buurten (Mort Subite, 
1980). Deze ruimtelijke neerslag is nog steeds te zien in de verspreiding van diversiteit in 1990 
(H3 - Figuur 3) en werkt tot vandaag door.

De plekken waar nieuwkomers een eerste woning vinden, of de plaatsen waar landgenoten met 
een migratieachtergrond naar toe verhuizen als volgende stap in hun woontraject, worden te-
gelijk in belangrijke mate gestuurd door het beschikbare woningaanbod en de prijs van de huur- 
en	koopwoningen.	Tegelijk	hebben	nieuwkomers	en	binnenlandse	migratie	ook	een	effect	op	
de lokale woonmarkt.

Om dit te begrijpen moeten we oog hebben voor de vormingsprocessen van wijken en buurten. 
Dit komt neer op het beantwoorden van twee fundamentele vragen: (1) hoe komen verschillen-
de woonbuurten tot stand en (2) hoe komen verschillende bevolkingsgroepen telkens weer in 
het ‘gepaste’ buurttype terecht? De eerste vraag is historisch van karakter; de tweede naar de 
werking van de woningmarkt (De Lannoy & Kesteloot, 1980).

Nieuwkomers	die	aankomen	voegen	zich	 in,	 in	wat	al	bestaat.	Sinds	de	 industriële	 revolutie	
hebben de Belgische industriegebieden en steden een sterke groei gekend. Zoals De Lan-
noy & Kesteloot (1980) benadrukken, gingen industrialisering en urbanisatie hand in hand, in 
hoofdzaak omdat zeker in de beginperiode wonen en werken omwille van de zeer beperkte 
vervoersmogelijkheden, sterk verknoopt waren. Het hedendaagse woonlandschap draagt nog 
steeds de sporen van de industrialisering, van de economische crisissen en van (veranderingen 
in)	het	beleid.	Het	resultaat	is	een	residentiële	differentiatie	met	een	patchwork	van	woonmili-
eus (wijken, buurten) die elk verschillende kenmerken hebben. 

Er zijn buurten die teruggaan tot de eerste fase van de industrialisering (bijv. 19de-gordels in 
steden als Antwerpen en Gent, cités in de Limburgse mijngordels), waarrond vervolgens nieuwe 
wijken ontstonden die op hun buurt de neerslag waren van de nieuwe economische omstandig-
heden en het in die periode gevoerde beleid. Dit betreft bijvoorbeeld (sociale) tuinwijken, de 
vele verkavelingen, de verspreide bewoning en recent de vele stedelijke (appartements)projec-
ten. Gezien bouwen en wonen een traag en inert proces is, worden de verschillende wijken en 
buurten,	wordt	de	sociaal-ruimtelijke	differentiatie	als	het	ware	gesedimenteerd,	vastgezet	in	
de ruimte. 

Kortom, de sociaal-economische en de migratiegeschiedenis zijn in de ruimte leesbaar. Die so-
ciaal-ruimtelijke erfenis gaat, voor de kandidaat-bewoners, gepaard met een prijs, een huur- of 
koopprijs. Dit houdt in dat we na het in beeld brengen van de diverse woonmilieus moeten na-
gaan hoe de woningmarkt werkt.

7.1.4	De	werking	van	de	woningmarkt

De Vlaamse woningmarkt wordt gedomineerd door marktwerking (Meert & Bourgeois, 2005; 
Depraetere e.a., 2015). Dit houdt in dat activiteiten op de woningmarkt, los van de buurtkeuze, 
bepalen of er voor een gezin een gepaste woning aan een haalbare prijs voorhanden is. Soci-
ale woningen, huur- of eigendomswoningen zijn, zoals aangehaald, niet lukraak of evenredig 
over de ruimte verspreid. Naargelang hun inkomen worden gezinnen door het mechanisme van 
vraag- en aanbod naar bepaalde buurten gesorteerd. 

In	de	steden	en	regio’s	waar	de	arbeidsmigranten	terecht	kwamen,	werd	hun	initiële	locatie	be-
paald door verschillende in mekaar hakende mechanismen. In de eerste plaats moeten we naar 
de timing kijken. De arbeidsmigranten komen toe op een moment dat de economie bloeit, de 
verzorgingsstaat wordt uitgebouwd en de autochtone bevolking haar (recent) verworven wel-
vaart onder andere via het wonen toont. Wonen is meer dan een dak boven het hoofd gewor-
den, het is een consumptieproduct (De Lannoy & Kesteloot, 1980), “one that sends strong social 
messages” (Rowlands & Gurney, 2000, p. 126). In de praktijk komt dit er op neer dat de Vlaamse 
huishoudens in grote getallen hun nieuw verworven status door middel van een verhuis naar 
een nieuwbouwwoning op een vrijstaande kavel uitten; met als gevolg dat de woningen in de 
oude	industriële	wijken	vrij	kwamen.	Dit	betrof	doorgaans	oude,	kleine,	weinig	comfortabele	en	
geconcentreerd voorkomende (huur)woningen. Er kwam m.a.w. een betaalbare woningvoor-
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raad	vrij.	Het	is	in	deze	voorraad	dat	de	arbeidsmigranten,	na	hun	initiële	vestiging	in	barakken	
en logementen (Naegels, 2021), terecht komen.

In de tweede plaats speelt hun bestedingsvermogen en de gepercipieerde tijdelijkheid van hun 
contracten in de jaren 1950 en 1960. Hun laag inkomen en het gegeven dat hun vestiging tot op 
het einde van de jaren 1960 tijdelijk was, had als gevolg dat ze aangewezen waren op goedkope 
woningen. Dit werkt versterkt door zowel de wil om bij soort- en lotgenoten te wonen (Boal, 
1978) als door discriminatie, een de facto uitsluiting van de betere delen van de woningmarkt 
(Kesteloot	e.a.,	1997).	Deze	initiële	vestiging	valt	vandaag	nog	steeds	op	de	kaarten	af	te	lezen.

Hoe kunnen we het hiervoor gepresenteerde kaartmateriaal m.b.t. deze ‘oude’ immigratiege-
bieden begrijpen? De kleinere steden, zoals Zele en Lokeren, lijken geen grote nieuwe golven 
te hebben ontvangen. Daar wonen nog steeds de (afstammelingen van) de eerste generatie. 
De grote steden, zoals Antwerpen en Gent, hebben hun aankomstfunctie behouden en hebben 
dus de superdiversiteit mee opgevangen, onder andere omdat de betaalbare woningvoorraad 
die de vroege migratie opving nu ook de latere migratiegolven heeft opgevangen en opvangt. 
De (zogenaamde) 19de-eeuwse gordels vangen, door hun aanbod aan betaalbare, maar vaak 
minderwaardige woningen, na in de 19de eeuw eerst de plattelandsvluchters op, na de Tweede 
Wereldoorlog de arbeidsmigranten, en vandaag opnieuw de nieuwkomers op. 

Verder stellen we vast dat er in de (grotere) steden wordt doorgestroomd. Dit gebeurt in hoofd-
zaak naar twee typen wijken, nl. naar de goedkopere delen van de 20ste-eeuwse gordels en 
naar sociale woonwijken. Een verhuis naar de wijken uit de 20ste-eeuwse gordel zou op een 
opwaartse sociale mobiliteit kunnen wijzen; een verhuis naar een sociale woonwijk wijst op een 
blijvende kwetsbaarheid. Dit laatste komt bijvoorbeeld voor Gent tot uiting waar onder andere 
de sociale woonwijken Nieuw Gent, Zwijnaarde Dries, de Watersportbaan en Nieuw Gent de lijst 
van achtergestelde buurten zijn komen vervoegen (Vanderstraeten e.a., 2021). 

Een laatste ‘oud’ migratiegebied betreft de Limburgse mijnstreek. Ook al is de populatie men-
sen met roots in migratie ook de mijngebieden toegenomen, van een superdiversiteit, dus van 
de opname van zeer diverse populaties zoals bijvoorbeeld in Antwerpen of Gent minder spra-
ke. Dat blijkt wanneer we het aantal verschillende herkomstnationaliteiten in beeld brengen 
(H3 - Figuur 14), en het aantal herkomstnationaliteiten er beperkter is dan in de grote, super-
diverse steden. De kaarten tonen een relatief hoog aandeel inwoners van niet-Belgische her-
komst, maar een minder groot aantal verschillende herkomstnationaliteiten (H3 - Figuren 3 en 
4, H3- Figuren 9 tot 11). Enkel Genk is een superdiverse stad met een groot aantal verschillen-
de herkomstnationaliteiten. De ‘historische’ migratie uit Turkije en Zuid-Europa blijft duidelijk 

zichtbaar (H3 - Figuren 20 & 21 en Figuur 23). Wel zien we in de oude mijnstreek, vertrekkend 
van	de	vroegere	ontvangstbuurten,	het	verschijnen	van	een	ruimere	geografische	spreiding	van	
mensen met niet-Belgische herkomst (H3 - Figuur 9). Daar dit samengaat met een verspreiding 
over betere woonwijken, lijkt verbonden met een opwaartse sociale mobiliteit.

7.1.5	Nieuwe	nieuwkomers

Hoe moeten we de andere en de nieuwe (ontvangst)gebieden begrijpen? Grosso modo onder-
scheiden we drie soorten gebieden. 

Een eerste soort vormen de grensgebieden (Type B in de typologie superdiversiteit, H4 - Figuur 
4). Dit zijn zowel grensgemeenten met Frankrijk als een brede regio die grenst aan Nederland. 
Gemeenten langs de Nederlandse grens kennen al langer een immigratie van uit het buurland. 
Een eerste generatie inwijkende Nederlanders kwam al in de jaren 1970. Het waren mensen die 
gewoon aan de andere kant van de grens kwamen wonen. Later, eind jaren 1980, begin jaren 
1990	komen	daar	de	fiscale	vluchtelingen	bij.	Statusveruitwendiging	via	residentieel	en	 luxu-
eus wonen speelde (en speelt) uiteraard. Met wat ze in Nederland voor een rijwoning moeten 
betalen, kopen ze in Vlaanderen een halfopen of open bebouwing op een groot perceel (Cneut 
e.a., 2007). 

De	significante	 inwijking	van	Fransen	 in	zuid	West-Vlaanderen	 is	van	 recente	datum.	Om	dit	
goed te kunnen duiden, is meer onderzoek nodig, al leert een eerste blik op de data dat de in-
wijkers	een	eerder	gemengd	profiel	hebben:	het	gaat	zowel	om	een	inwijking	van	eerder	arme	
mensen	als	van	mensen	met	beter	sociaaleconomisch	profiel.	M.a.w.	er	lijkt	op	het	eerste	zicht	
een andere dynamiek aan de Franse grens dan aan de Nederlandse ten grondslag te liggen.

Naast de grensgemeenten worden twee andere soorten gebieden in hoofdzaak gevoed door 
doorstromers,	door	gezinnen	die	al	ergens	in	België	en	Vlaanderen	woonden	en	verhuizen.	Hier	
lijken zich twee typen af te tekenen. 

	 -	Een	eerste	vorm	is	de	klassieke	vorm	van	(residentiële)	suburbanisatie,	maar	dan	van	
mensen van niet-Belgische herkomst. Dit zien we bijvoorbeeld aan de westrand en het zuidoos-
ten van Brussel. Het betreft hier gezinnen wiens welstand hoog is of is toegenomen en die dit, 
net als de autochtonen in de lange periode na de WO2, uiten met een verhuis vanuit de stad 
naar de (vrijkomende) eengezinswoningen en villa’s in de Brusselse stadsrand. Is een dergelijke 
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beweging in zuidoostelijke en zuidelijke richting (bijv. Tervuren, Sint-Genesius-Rode onder in-
vloed van expats die in Brussel werken) al langer aan de hand, dan is de beweging in westelijke 
richting recenter (H3 - Figuren 9 tem 11). We zien deze trend vooralsnog iets minder uitgespro-
ken in het Antwerpse en in het Gentse, want betekent dat doorstroming er ofwel nog beperkt is 
en/of binnen de stadsgrenzen gebeurt naar voormalige randgemeenten.

 - Een tweede soort van doorstroming is een uitwaaiering naar secundaire aankomst-
wijken. Het betreft de beweging van mensen met een niet-Belgische herkomst die verhuizen 
vanuit het Brusselse naar Ronse of, meer recent, naar onder andere gemeenten in de Dender- 
of Rupelstreek, waar ze secundaire aankomstwijken vormen. We zien ook verhuisbewegingen 
vanuit Antwerpen naar bijvoorbeeld Boom en Temse. Het betreft in hoofdzaak personen met 
een lager inkomen die op zoek zijn naar een niet-grootstedelijke en/of landelijke woonplaats 
(Schillebeeckx, 2019). De combinatie van een aanbod aan goedkope woningen met goede ver-
bindingen naar de grote steden is cruciaal; dit laatste omdat hun aankomstinfrastructuur nog in 
die steden aanwezig is (Meeus et al., 2019; Schillebeeckx et al., 2019). 

De pull-factor, het aanbod aan goedkope, vaak kwalitatief minder goede woningen, is gelo-
kaliseerd in gemeenten die een industrialiseringsgeschiedenis kennen. Deze is, met uitzon-
dering van Vilvoorde langs het kanaal Brussel-Rupel, verloren gegaan, maar de woningen (cf. 
de 19de-eeuwse gordels in de grote steden) staan er nog en trekken doorstromers met een 
lager inkomen aan. De Denderstreek met bijvoorbeeld textiel in Ninove of de luciferproductie 
in het ganse bekken zijn daar voorbeelden van, net zoals de delen van de Rupelstreek en Boom 
met haar steenbakkerijen. Analoog aan het vestigingspatroon van de eerste arbeidsmigranten, 
gaan ze zich vestigen in de gebieden – soms wijken, soms straten, zoals de zijstraatjes in Liede-
kerke – die door de autochtonen worden verlaten. 

Toch volstaat enkel de locatie van betaalbare woningen niet om de vastgestelde patronen te 
verklaren. Er is ook de dimensie bereikbaarheid. We zien dan ook dat doorstroming geschiedt 
langs lijnen waar openbaar vervoer (trein, tram of bus) van en naar de grote steden aanwezig. 
Voorbeelden hiervan zijn de spoorlijn van Brussel door de Dendergemeenten over Aalst naar 
Gent, de rechtstreekse buslijn tussen Brussel en Asse en de Ninoofsesteenweg als grote as van 
en naar Brussel.

7.2.	De	impact	op	en	van	de	woning	en	vastgoedmarkt

In	het	verlengde	van	de	nieuwe	informatietechnologieën	en	de	door	financieel	kapitaal	aange-
stuurde economie, is de druk op de woningmarkt van de grote(re) steden sterk toegenomen. 

In de eerste plaats is dit een gevolg van een algemene bevolkingsdruk. Na een decennialange 
daling van de inwonersaantallen, is in de steden vanaf de eeuwwisseling de bevolking terug 
sterk gestegen. Daarbij spelen drie mechanismen; twee hebben te maken met bevolkingsont-
wikkelingen, een derde is gelieerd met de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt die gelinkt zijn 
met	ontwikkelingen	de	financiële	markten.	Een	eerste	bevolkingsontwikkeling	doet	zich	vooral	
voor in steden met een groot aanbod van hogescholen en universiteiten. Hoewel meer onder-
zoek gewenst is, ziet het er naar uit dat pas afgestudeerden als eerste stap op de woningmarkt 
langer in de steden blijven wonen (Dreesen, 2019). 

Het is echter, kwantitatief bekeken, de tweede bevolkingsbeweging die druk zet. De groei van 
de stedelijke bevolking valt immers naast een (beperkt) geboorteoverschot in belangrijke toe te 
schrijven aan de inwijking van nieuwkomers. Dat leidt tot een toegenomen druk op de stedelij-
ke	woningmarkt,	nog	versterkt	door	processen	van	gentrificatie.	

Dan	volgt	een	derde	factor	die	druk	zet	op	de	stedelijke	ruimte:	de	beschikbaarheid	van	financi-
eel kapitaal op zoek naar rendement in stedelijk vastgoed. Dit heeft tot gevolg dat in zowat alle 
steden het speculatieve aanbod van woningen is toegenomen, wat er een sterk prijsopdrijvend 
effect	genereert	(Ryan-Collins,	2019;	De	Geus,	2021;	Hochstenbach,	2022).	

Voor de impact van migratie in een context van superdiversiteit, wijst een Brits exploratief 
onderzoek op het groeiende belang van migratie en de vestigingspatronen van mensen met een 
migratieachtergrond op de vastgoedmarkt. In het rapport ‘Mass migration and real estate in Eu-
ropean cities’ in opdracht van het ‘Urban Land Institute’ stellen Goodson et al. (2017) dat heden-
daagse migratie en superdiversiteit een groeiende impact hebben op de vastgoedmarkt. De 
bevolkingsgroei door migratie leidt vooral in stedelijke gebieden tot toenemende druk op de 
woningmarkt en draagt zo bij aan prijs- en waardestijgingen van het vastgoed. Vanuit een ana-
lyse	van	de	demografische	trends	in	Engeland	stellen	ze	dat	de	migratie	tegelijk	een	opportu-
niteit vormt voor innovatie in de vastgoedsector, om vernieuwende woningtypes aan te bieden 
die	voldoende	flexibel	zijn,	een	lage	kostprijs	kennen	in	combinatie	met	een	hoge	densiteit.	Dit	
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kan	gaan	van	flexibele	vormen	van	noodopvang	tot	vernieuwende	ontwerpen	op	middellange	
termijn, waarbij wonen een grotere rol kan krijgen dan vandaag in het integratieproces.

Ook voor Vlaamse steden en gemeenten stellen zich uitdagingen naar de aard van het wonin-
gaanbod en het ruimtelijk beleid in contexten van superdiversiteit.

 - In aankomstwijken en steden is er in de eerste plaats toenemende nood aan een 
voldoende kwalitatief en vooral ook betaalbaar woningaanbod. Hier niet in voorzien, door het 
beleid vooral te richten op woningen voor middengroepen of pogingen om vermeende aan-
zuigeffecten	te	voorkomen,	negeert	de	aankomstrol	die	steden	en	aankomstwijken	in	steden	
spelen en zullen blijven spelen. 

 - Sociale stijging gaat bijna steeds samen met verhuisbewegingen, in de wijk, in de 
stad of uit de stad weg. Voor een deel van de inwoners met een migratieachtergrond is, zoals 
aangehaald, suburbanisatie – lees: gekleurde stadsvlucht- een bewuste keuze die samengaat 
met een opwaartse sociale mobiliteit. In hun rapport ‘Stad en stijging’ bepleitte de Nederlandse 
VROM-raad reeds in 2006 het belang om sociale stijgers in de wijk en/of in de stad te houden. 
Verder onderzoek naar gekleurde stadsvlucht als resultaat van opwaartse sociale mobiliteit is 
wenselijk om de impact op het ruimtelijk verdichtingsbeleid in Vlaanderen te onderzoeken in 
contexten van superdiversiteit. 

 - De combinatie van krapte op de stedelijke woonmarkten en de beschikbaarheid van 
goedkope(re) en leegstaande woningen buiten de stad leiden ook tot vormen van gedwongen 
gekleurde stadsvlucht. Deze atlas laat zien dat deze processen zich op relatief korte tijd, bin-
nen	de	periode	van	één	decennium,	kunnen	afspelen,	en	het	bewonersprofiel	en	de	ruimtelijke	
behoeften in gemeenten snel kunnen veranderen. Zowel voor de nieuwe eigenaars, die vaak 
ook noodkopers zijn, als voor de huurders van deze panden, is er nood aan actieve begeleiding 
in de gemeenten om te komen tot duurzame renovatie. Gemeenten hebben er belang bij om 
actief in te spelen op de nieuwe ruimtelijke behoeften en behoeften aan voorzieningen van deze 
nieuwkomers.	Ook	hier	is	angst	voor	mogelijke	‘aanzuigeffecten’	een	slechte	raadgever.	De	be-
schikbare woningvoorraad en vormen van ketenmigratie wegen immers zwaarder door in deze 
verhuispatronen dan het gevoerde lokale beleid. 

	 -	Diversifieer	het	aanbod	aan	woningtypologieën.	De	afgelopen	decennia	zijn	steden	
vergroend en kennen ze opnieuw een duidelijk geboorteoverschot in een vergrijzende samen-
leving. Generatiewissels in wijken en gemeenten, gekoppeld aan groeiende superdiversiteit van 
de bewoners, zal op vele plaatsen eveneens samengaan met processen van verjonging. Dat 
vereist	een	voldoende	diversiteit	aan	woningtypologieën.

7.3.	De	ruimtelijke	impact

De werking van de woningmarkt en van de arbeidsmarkt vormen dus tegelijk push- en pull-fac-
toren: ze zetten mensen aan om een bepaalde plek te verlaten, en ze scheppen de voorwaar-
den	om	een	bepaalde	keuze	te	(moeten	of	kunnen)	maken.	De	demografische	ontwikkeling	van	
groeiende diversiteit vertrok daarbij van een ongelijke verdeling over het grondgebied. Deze 
ongelijke	spreiding	zet	zich	door,	maar	kent	ook	nieuwe	dynamieken	van	superdiversifiëring.

Welke	ruimtelijke	impact	hebben	deze	processen	van	diversifiëring	nu	op	steden	en	gemeenten,	
of concreter, op straten, wijken of buurten? Wat zijn de uitdagingen voor het lokale (ruimtelijke) 
beleid? Gemeenten hebben er belang bij om actief in te spelen op de nieuwe ruimtelijke noden 
en behoeftes aan voorzieningen van nieuwkomers. Zoals reeds is aangehaald is de angst voor 
mogelijke	‘aanzuigeffecten’	is	een	slechte	raadgever.	De	beschikbare	woningvoorraad	en	vor-
men van ketenmigratie wegen immers zwaarder door in de verhuispatronen dan het gevoerde 
lokale beleid ten aanzien van deze patronen. Besturen kunnen zich derhalve beter voorbereiden 
op een toenemende diversiteit. (Lokale) overheden kunnen in hun ruimtelijke planning bijge-
volg het best rekening houden met de (mogelijke) implicaties van diversiteit. Superdiversiteit 
zorgt onmiskenbaar voor een veranderend straatbeeld. Vooral in de wijken of gemeenten waar 
diversiteit van recente aard is, vallen nieuwkomers in de publieke ruimte op. Het proces van 
gewenning en normalisering staat hier nog maar aan de startmeet. 

De focus van deze Atlas mag dan wel liggen op etnisch-culturele diversiteit, het is cruciaal om 
te benadrukken dat de uitdagingen voor het ruimtelijk beleid breder gaan. Verhuismobiliteit 
gaat	gepaard	met	verschillende	demografische	veranderingen.	Veranderend ruimtegebruik en 
verschuivende ruimtebehoeften hebben vaak meer met deze factoren te maken dan met etnische, 
culturele of religieuze kenmerken van de nieuwe bewoners. Alleszins gaat het telkens om de com-
binatie van kenmerken en zijn veranderingen nooit alleen vanuit een etnisch perspectief te be-
grijpen. 

Het etnisch-culturele trekt wel de aandacht omwille van de zichtbaarheid. De hogere zichtbaar-
heid in het publieke domein is niet eenduidig. Slechts voor een deel vloeit anders of intenser 
gebruik van de publieke ruimte voort uit etnisch-cultureel beïnvloedde gedragspatronen. Wan-
neer grote gezinnen in kleine woningen wonen, hoeft het niet te verwonderen dat tieners in de 



10H7. Slotbeschouwingen

publieke ruimte ‘rondhangen’. Hanggedrag heeft meer te maken met de leeftijd dan met enig 
ander kenmerk.

Een grotere aanwezigheid in het publieke domein heeft soms ook met andere temporaliteit 
te maken. Religieuze feestdagen kunnen de zichtbaarheid van een gemeenschap op bepaalde 
momenten groter maken, denken we maar aan de Joodse gemeenschap in Antwerpen, of een 
grotere	drukte	rond	moskeeën	na	het	vrijdaggebed	of	tijdens	de	Ramadan.	

De oorspronkelijke bewoners kunnen het diverser worden van hun buurt of wijk ervaren in de 
vorm van een veranderd straatbeeld en straatleven. Indien deze veranderingsprocessen niet 
op een goede manier sociaal en ruimtelijk worden begeleid, kunnen ze tot spanningen leiden. 
Zo	ontstaan	conflicten	rond	ruimtegebruik,	percepties	van	overlast,	geluidshinder,	parochiali-
sering	van	ruimte,	…	Conflicterende	ruimteclaims	zijn	onvermijdelijk	wanneer	openbare	ruim-
te schaars is. Het is belangrijk dat overheden in dergelijke wijken het debat aangaan met alle 
bewoners en vanuit eenieders noden de ruimtelijke regels heronderhandeld. Het gaat er om 
deze transitieprocessen tijdig te herkennen en erkennen en er op divers-sensitieve wijze op in 
te spelen. 

Simon Pemberton (2017) schetst op basis van Brits onderzoek implicaties voor het ruimtelijk 
beleid. Voor Pemberton gaat het bij ruimtelijk ontwerp in contexten van superdiversiteit om 
processen van (h)erkenning geven, herverdeling en ontmoeting organiseren. 

Erkenning	is	de	uitdaging	voor	ruimtelijke	planners	om	de	specifieke	noden	van	individuen	of	
groepen te (h)erkennen en te proberen voorzien in hun ruimtebehoeften. Dat gaat zowel om 
de ruimtelijke noden van de bestaande bewoners als om die van nieuwkomers. Een belangrijke 
vraag is dus hoe de noden van minder ‘zichtbare’ groepen te exploreren. Al te vaak zijn bij klas-
sieke inspraakprocessen vooral witte hoger geschoolden aanwezig. Goede participatie vereist 
dat ook nieuwkomers, ouderen en jongeren of kortgeschoolden betrokken worden. In tijden 
van superdiversiteit betekent dat ook inwoners met een migratieachtergrond, zowel diegenen 
die al geruime tijd in een wijk wonen als nieuwkomers. Belangrijk is daarbij oog te hebben voor 
taalbarrières	en	de	reële	meertalige	context	in	wijken	of	buurten.	

Ruimte	is	in	veel	gemeenten	schaars	en	verschillen	in	ruimtegebruik	kunnen	tot	conflicten	lei-
den.	Veranderingen	in	het	profiel	van	de	bewoners	van	een	straat,	een	wijk	of	een	gemeente	
vereisen bijgevolg een (her)overweging van ruimtelijke keuzes. Bij herverdeling gaat het over 
die keuzes van ruimtelijke planners en andere actoren om (nieuwe) evenwichten te zoeken tussen 

de diverse (en soms tegenstrijdige of conflicterende) belangen, rekening houdend met verschil-
len in machtsposities en ongelijkheid. De vraag ‘voor wie ontwerpen’ staat hierbij centraal. In 
omgevingen met groeiende superdiversiteit kan (semi-)publieke ruimte niet langer voor één 
specifieke	etnische	of	dominante	groep	ontworpen	worden.	Er	zijn	meerdere	invullingen	van	
wat het ‘algemeen belang’ op een locatie kan betekenen. Deze verschillende ruimtelijke noden, 
belangen en visies moeten in een planningsproces worden gehoord en beantwoord. 

Een	andere	uitdaging	voor	ruimtelijk	beleid	bij	processen	van	superdiversifiëring	is	ontmoeting 
mogelijk maken tussen individuen met uiteenlopende identiteiten. Het is belangrijk om flexibel en 
meerlagig te ontwerpen. Eenzelfde ruimte kan op verschillende momenten van de dag, de week 
of het jaar door verschillende groepen op verschillende manieren (zelfs tegelijkertijd) worden 
gebruikt. Goed ontworpen (semi-)publieke ruimte in superdiverse omgevingen kan bijdragen 
aan vormen van convivialiteit. Convivialiteit en samenleven in superdiversiteit vereist dat bewo-
ners niet het gevoel hebben dat ze aan zichzelf worden overgelaten. Mensen samenbrengen, 
mensen mee eigenaarschap laten opnemen voor hun buurt of wijk, of goede contacten met 
gemeentelijke diensten, dat alles komt er niet vanzelf. 

Convivialiteit laat zich niet zomaar organiseren. Wél kan men ze ruimtelijk faciliteren. De inrich-
ting van plekken moet daarbij (letterlijk) voldoende ruimte laten voor de verschillende ruim-
tebehoeften	zodat	ze	niet	conflicterend	worden.	Het	beheer	van	de	 ruimte	moet	wederzijds	
respect en respect voor het (semi-)publieke domein mee mogelijk maken. Dat kan gaan van 
onderhoud (afval vermijden, herstellingen doorvoeren wanneer nodig,…) over mede-eige-
naarschap stimuleren, informele sociale controle ondersteunen tot indien nodig meer formeel 
toezicht. Kortom, ontmoeting stopt niet bij het inrichten van de ruimte, maar moet ook daarna 
worden ‘gemanaged’. 

Het	gaat	er	om	ruimtegebruik	vanuit	sociale	verschillen	te	managen,	waarbij	conflicterende	be-
langen in evenwicht moeten worden gebracht, publieke goederen in de ruimte gedeeld en ge-
bruikt. Hoe meer de ruimte vertrekt vanuit de erkenning van de noden van verschillende groe-
pen,	hoe	beter	het	gebruik	ervan	achteraf	te	managen	is.	Ruimte	voor	ontmoeting	creëren	in	
superdiverse omgevingen is makkelijker wanneer men genereus kan zijn met ruimte. Op grote 
sites als Park Spoor Noord in Antwerpen-Noord of het park achter Tour & Taxis in Brussel zorgt 
een rijk en gevarieerd aanbod aan plekken en functies op de parksites voor een convivialiteit en 
een brede waaier aan bezoekers en gebruikers. Wanneer de publieke ruimte minder genereus 
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is, zijn de ontwerpkeuzes moeilijker en kan functies spreiden over verschillende locaties in een 
wijk soms meer aangewezen zijn.

7.4.	De	nexus	superdiversiteit	&	ruimtelijk	beleid	verder	verkennen

Vlaanderen zal morgen diverser zijn dan vandaag. De processen van opschaling en spreiding 
van superdiversiteit zullen de bevolkingsevolutie de volgende decennia mee bepalen. Deze At-
las maakte duidelijk dat dit ook impact heeft op ruimtelijke planning. Dat maakt het noodzake-
lijk om de nexus superdiversiteit & ruimtelijk beleid verder te verkennen.

Inzicht	in	demografische	dynamieken	is	cruciaal.	Om	goed	te	kunnen	plannen	voor	veranderin-
gen,	zijn	demografische	basiscijfers	omtrent	etnische	diversiteit,	gezinssamenstelling,	leeftijds-
structuur	en	socio-economische	status	van	belang.	Deze	verschillende	demografische	aspecten	
bepalen mee de (toekomstige) ruimtelijke noden en behoeftes van nieuwe en gevestigde inwo-
ners. Een verandering van de bevolkingssamenstelling in een wijk of gemeente heeft ook een im-
pact op de nodige voorzieningen. Zo vraagt het verjongingsproces in gemeenten in eerste plaats 
om voldoende kinderopvang, schoolcapaciteit en ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren. 
De noden en behoeftes kunnen betrekking hebben op de publieke ruimte, maar even goed op 
voorzieningen, organisaties en ondernemingen of op de dienstverlening (bv. tolken) die een 
meer indirecte impact hebben op de publieke ruimte. Voor gemeenten waar de instroom van 
nieuwkomers	intensief	is,	is	het	van	belang	om	specifieke	diensten	te	voorzieningen	die	inspe-
len op noden van nieuwkomers. 

Middenveldorganisaties, zelforganisaties, etnische ondernemingen,… deze voorzieningen 
ontstaan wanneer het aantal inwoners met een migratieachtergrond stijgt. Ze hebben een be-
langrijke integratiefunctie en bieden nieuwkomers een netwerk, kennis en of middelen, bijvoor-
beeld voor het zoeken van huisvesting of een job. In grote steden en aankomstwijken kan dit 
aanbod al zeer uitgebreid zijn, in gemeenten met recente migratieachtergrond is dit vaak be-
perkter en zullen er minder voorzieningen zijn die een integrerende rol op zich kunnen nemen 
(Schillebeeckx, 2019). 

Voor	gemeenten	waar	de	diversifiëring	eerder	door	uitwaaieringsprocessen	ontstaat,	zijn	apar-
te organisaties misschien minder noodzakelijk, dan in de primaire aankomstwijken. Wanneer 
de huidige organisaties voldoende sensitief zijn voor de groeiende diversiteit en veranderende 

noden, kunnen zij de integratiefunctie op zich nemen. Deze voorzieningen hebben dan op zich 
geen directe ruimtelijke impact, ze moeten wel ingepland worden. Ruimtelijke planning dient bij 
het ontwerpen van plannen rekening te houden met de vraag naar ruimtes voor gemeenschaps-
centra, religieuze voorzieningen en etnische ondernemingen. Belangrijk is dat gemeenten die 
diversifiëren	in	dialoog	gaan	over	nieuwe	of	veranderende	voorzieningen.	Gemeenten	dienen	
de ruimtelijke behoeften actief te managen door een goed (lokaal) ruimtelijk beleid te voeren 
die	de	 ruimtelijke-demografische	veranderingsprocessen	herkennen	en	hierop	 inspelen	door	
een	aanbod	van	toegankelijke,	flexibele	en	multi-inzetbare	ontmoetingsruimtes	uit	te	bereiden	
en voldoende actieve ondersteuning en begeleiding te voorzien.

De vraag naar ruimtes is los van de verstedelijkingsgraad een belangrijke uitdaging, zeker op 
die plaatsen waar dergelijke ruimtes schaars zijn. Ook hier, niet enkel voor mensen met een 
migratieachtergrond, maar ook voor andere kwetsbare groepen (jongeren of mensen in een 
armoedesituatie) is er een tekort aan ruimtes die (goedkoop) gehuurd kunnen worden. Ook 
voor zelforganisaties is het vaak moeilijk om geschikte locaties te vinden. De locatie dient aan 
alle	voorschriften	te	voldoen	(inzake	geluidsoverlast,	hygiënevoorschriften	of	brandveiligheid).	
Voor ondernemers of organisatoren is het niet altijd gemakkelijk om de juiste informatie te 
vinden in de administratie. De administratie wordt ook steeds complexer en initiatieven wor-
den strenger gecontroleerd. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met conclusies, indiceert ons 
verkennend kwalitatief onderzoek, dat een gebrek aan talenkennis een bezwarende factor is 
voor het begrijpen van het regelgevend kader en de lokale gebruiken. Wel moet er op worden 
gewezen dat de globale complexiteit van het al dan niet halen van een resem noodzakelijke ver-
gunningen,	onbedoelde,	ongewenste	effecten	kan	hebben	op	de	integratie	of	sociale	stijging.	
Zo werkt dit ontmoedigend in plaats van stimulerend. 

Naast de schaarse ruimte en complexiteit van regelgeving is er daarenboven vaak weerstand 
van bestuur of van omwonenden ten aanzien van etnische zelforganisaties of ondernemingen. 
Lokale besturen blijken zich vragen te stellen bij de oprichting van etnisch-culturele gemeen-
schappen. Dit vertaalt zich soms in het niet toekennen van vergunningen of het extra opleggen 
van regelgeving (bijvoorbeeld sluitingstijden). Het vermijden van bouwovertredingen of het 
gebruik van ongeschikte locaties waarbij de veiligheid in het gedrang komt, is een belangrij-
ke doelstelling van de regelgeving. Toch kan een restrictief selectief vergunningsbeleid ertoe 
leiden dat de organisaties verdoken verder gaan in nog onveiligere situaties. Het ruimtelijke 
vergunningsbeleid kan dienen om integratie te bevorderen of net als instrument voor ontmoe-
diging en afschrikking. 
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Het (h)erkennen en inspelen op superdiversiteit in de publieke ruimte brengt nieuwe vraagstuk-
ken voor lokale gemeenten. Uit de Atlas blijkt dat diversiteit zich niet beperkt tot grootstede-
lijke	context.	Ook	 in	kleinere	steden	en	gemeenten	zijn	er	processen	van	superdiversifiëring.	
Afhankelijk	van	de	typologie	binnen	de	gemeenten	zal	de	spreiding,	schaal	en	snelheid	van	su-
perdiversiteit verschillen. Net zoals de cel Stedenbeleid decennia ondersteuning heeft geboden 
aan stadsvernieuwingsprojecten, zou een nieuw beleid op Vlaams niveau, bijv. door middel van 
een cel Superdiversiteit, lokale besturen middelen en medewerking kunnen geven om met deze 
processen een divers-sensitief ruimtelijk beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 
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