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I. Introductie

Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten 
diversifiëren. S teden a ls B russel, A ntwerpen, G enk of Vilvoorde 
zijn majority-minority-steden geworden: steden waar de meer-
derheid 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 super-
diversifiëring manifesteert zich ook steeds duidelijker in de andere 
centrumsteden, maar ook in ruimere stadsregio’s aangezien ook 
superdiversiteit suburbaniseert. De transitie naar superdiversiteit 
kent sterke ruimtelijke verschillen, en ook de impact kan sterk ver-
schillen van stad tot stad, of van gemeente tot gemeente. In dit 
onderzoek exploreren we deze ruimtelijke dynamieken op vraag 
van het Departement Omgeving  en onderzoeken we de ruimtelij-
ke impact van de superdiverse maatschappij.

Uniek kaartmateriaal brengt het ruimtelijke proces van superdi-
versifiëring 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 superdiversifiëring  in beeld. We onderzoeken de 
ruimtelijke impact en de patronen die te herkennen zijn op regio-
nale schaal en lokale schaal. Tenslotte doen we ook een kwalita-
tief 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 4 van het onderzoeksrapport. In het vorige deel werd 
een typologie van superdiversiteit opgesteld (Hoofdstuk 4). In dit 
deel vindt u hoofdstuk 5 terug. Hier gaan we naar het microschaal-
niveau, het niveau van de statistische sectoren, om een explora-
tief onderzoek te doen naar verhuisbewegingen en -dynamieken. 
We brengen aan de hand van casestudies in beeld of er verschillen 
zijn tussen verhuispatronen naar herkomstnationaliteit van de in-
woners en naar type van superdiversiteit van de statistische sec-
toren.
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5. MICROSCHAAL 

Casestudies als exploratie van 
verhuisbewegingen en ruimtelijke dynamieken
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5. Casestudies als exploratie van verhuisbewegingen en            
ruimtelijke dynamieken.

In dit derde deel van het onderzoek exploreren we meer diep-
gaand de ruimtelijke dynamieken en de processen van opschaling, 
spreiding en snelheid van superdiversiteit. We werken hiervoor 
verder met de typologieën van superdiversiteit die we in het vori-
ge deel hebben opgebouwd. Daarvoor zoomen we nog één niveau 
verder in, tot het microniveau van de statistische sectoren. Op dit 
laagste schaalniveau gaan we op zoek naar verhuispatronen van 
inwoners, meer specifiek naar verschillen in verhuispatronen tus-
sen inwoners van Belgische en niet-Belgische herkomst. 
Het gaat om een exploratie met een dubbel doel: ten eerste wil-
len we de typologieën uit het vorige deel aftoetsen en uitdiepen 
op microniveau. Ten tweede is het ook methodisch een explora-
tie-oefening. Het is in Vlaanderen de eerste keer dat dit gebeurt 
om spreiding van superdiversiteit in kaart te brengen, en is ook 
met de huidige databanken geen evidentie. 

5.1. Een selectie van 9 casestudies
Alle verhuisbewegingen van alle statistische sectoren in Vlaan-
deren onderzoeken is een schier onmogelijke taak naar omvang 
van de data. Daarom selecteerden we 9 case studies. Wel doen de 
exploratie bewust op het niveau van de statistische sectoren om 
een zeer gedetailleerd inzicht te krijgen in de verhuisbewegingen. 
Aggregeren tot op gemeentelijk niveau zou intra gemeentelijke 
variatie uitvlakken die net in deze studie van belang is; de vorige 
twee delen hebben al aangetoond dat statistische sectoren bin-
nen een gemeente niet noodzakelijk dezelfde diversiteit en dyna-
miek vertonen.

Bij de selectie van de 9 statistische sectoren streefden we naar 
een maximale variatie. De statistische sectoren  representeren 
zes verschillende typologieën die we in het vorige deel ontwik-
kelden. We streefden naar een spreiding over heel Vlaanderen. 
Ook streefden we naar variëteit in de aanwezige diversiteit en de 
evolutie ervan de laatste 30 jaar. Op basis hiervan selecteerden we 
de sectoren in Tabel 1. Voor ieder van deze sectoren gaan we de 
verhuisbewegingen na tussen 2010 en 2020, om zicht te krijgen op 
verhuismobiliteit en processen van superdiversifiëring. 

5.2. Verhuisgegevens en methodiek
De gegevens hiervoor werden bekomen in samenwerking met 
de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). Onder hun begeleiding 
verwerkten we de stockbestanden van de bevolking, aangeleverd 
door Statbel. Deze dataset bevat per jaar voor alle inwoners in 
België de persoonsgegevens, waaronder leeftijd, herkomstnatio-
naliteit, geboorteland en woonplaats. Het gaat hierbij om de situ-
atie op 1 januari van het referentiejaar. Indien iemand doorheen 
het kalenderjaar verschillende verhuisbewegingen maakt zal en-
kel de laatste geregistreerd staan. 

Voor iedere casus maakten we een deeldataset met alle men-
sen die in die sector woonden tussen 2014 en 2016 (personen die 
minstens één keer geregistreerd stonden in de betreffende sta-
tistische sector in de jaren 2014, 2015 of 2016). Van deze cohorte 
selecteerden we de herkomstnationaliteit, het geboorteland en 
de leeftijd. We gingen ook na in welke statistische sector zij gere-
gistreerd stonden in 2010 en in 2020. Deze geanonimiseerde ge-

Sector Gemeente Type superdiversiteit

Klein Eyssel Hoogstraten B1: Gebieden met Nederlandse grensmigratie

Nieuwe Kempen Genk C: Mijnregio in Midden Limburg

Kisteveld Tervuren D: Gebieden met hoge diversiteit en hoog aandeel EU en OESO inwoners

Bareel-Park Boom E1: Verstedelijkte en superdiverse gebieden met hoog aandeel inwoners van Maghrebijnse 
herkomst

Kronenburg Antwerpen E1: Verstedelijkte en superdiverse gebieden - met hoog aandeel inwoners van Maghrebijnse 
herkomst

Broek (Centrum) Vilvoorde E1: Verstedelijkte en superdiverse gebieden - met hoog aandeel inwoners van Maghrebijnse 
herkomst

Ankerstraat Sint-Niklaas E2: Verstedelijkte en superdiverse gebieden - met veel verschillende herkomstnationaliteiten

Denderleeuw-Dorp-
Station-Iddergem

Denderleeuw E2: Verstedelijkte en superdiverse gebieden - met veel verschillende herkomstnationaliteiten

Stichelgat Dilbeek F: Gebieden met een uitwaaiering van superdiversiteit

Tabel 1: Overzicht geselecteerde cases
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gevens verwerkten we en visualiseerden we in Excel en GIS.
Zo gaan we na welke inwoners in elke cohorte al in de sector 
woonden in 2010 en welk inwoners pas later zijn toegekomen. We 
gaan ook na welke inwoners nog in de sector woonden in 2020, en 
welk deel in de tussentijd is verhuisd en naar waar. We bekijken 
deze vragen zowel voor de gehele groep als opgedeeld naar her-
komstnationaliteit. 

Voor een deel van de inwoners uit deze cohorte 2014-2016 vinden 
we geen registratie in 2010 of 2020. Enkel mensen die een geregis-
treerd adres hebben in België zitten op dat moment in de dataset. 
Indien iemand ontbreekt in 2010, is dit omdat de persoon toen in 
het buitenland woonde of nog niet geboren was in 2010. Dat ver-
schil kunnen we nagaan op basis van de leeftijd. Inwoners die in 
2014-2016 zo jong waren dat ze in 2010 nog niet geboren waren, 
vormen een aparte categorie. Van de andere niet-geregistreerde 
inwoners nemen we aan dat ze in het buitenland woonden in 2010. 

Een gelijkaardige verklaring is er voor de inwoners die in 2020 
geen registratie meer hebben. Zij  kunnen op dat ogenblik in het 
buitenland wonen, of tussen 2014-2016 en 2020 overleden zijn. 
Hier is het onderscheid veel moeilijker te maken: iedereen wordt 
geboren op dezelfde leeftijd, maar niet iedereen sterft op dezelf-
de leeftijd. We kunnen op basis van deze datasets dus geen ver-
schil maken tussen de inwoners die overleden zijn of de inwoners 
die in 2020 in het buitenland wonen. Zij worden samengenomen 
onder de categorie ‘geen informatie’. 

5.3. Visualisatie en rapportage
We rapporteren deze exploratie per statistische sector op basis 
van een uitgebreide fiche. 

Op de eerste pagina’s schetsen we kort de context van de sector 
met een situeringskaart en enkele basisstatistieken. 

Vervolgens brengen we de verhuisbewegingen in beeld. Hiervoor 
introduceren we kort de cohorte met enkele statistieken en een 
visualisatie van de algemene verhuisdynamiek. Daarna maken 
we de opdeling op basis van herkomstnationaliteit (Belgisch, 
niet-Belgisch). Op deze manier kunnen we verschillen in mobiliteit 
en verhuispatronen naar herkomst in kaart brengen, en de dyna-
mieken achter de spreiding van superdiversiteit beter begrijpen.

Op de eerste pagina figuren gaan we voor beide herkomstgroe-
pen in de cohorte na hoe de verhoudingen zitten tussen inwoners 
die in de eigen sector wonen, ergens anders in België wonen of 
geen registratie hebben, zowel in 2010 als in 2020.

Hierna volgen figuren die inzoomen op de inwoners die een ver-
huisbeweging hebben gemaakt: de inwoners die nog niet in de 
sector woonden in 2010 of niet meer in de sector wonen in 2020. 
Dit zijn de verhuisbewegingen waar we meer inzicht in willen krij-
gen. Hiervoor maken we gebruik van 2 classificatiesystemen: 

1)In een eerste analyse gebruiken we de RURA 2021 categorieën 
die statistische sectoren benoemen als verstedelijk, randstedelijk 
of landelijk. Hier voegen we een onderscheid aan toe tussen ge-
bieden binnen en buiten de eigen provincie. Dit geeft ons een idee 
van hoe ver inwoners verhuizen en naar welk soort omgeving ze 

dat doen. 
2)In een tweede analyse gebruiken we de typologie van superdi-
versiteit uit het vorige deel van deze studie. Voor een uitgebreide 
uitleg over deze typologie verwijzen we naar dat deelrapport. Hier 
kunnen we een inzicht krijgen in hoe inwoners verhuizen tussen 
de verschillende types en nagaan of hierin patronen te zien zijn.

We sluiten dit deel van de analyse af door de verhuisbewegingen 
op kaart te zetten voor de twee groepen naar herkomst.

In het tweede deel zoomen we specifiek in op de inwoners die in 
2010 nog in het buitenland woonden. Hiervoor houden we in de 
fiche dezelfde structuur aan als in het deel voor de volledige co-
horte. De focus in de figuren ligt op de gegevens van 2020 en de 
verhuisbeweging na 2014-2016. 

Omwille van privacyregels worden aantallen onder 5  niet in de-
tail worden weergeven. Op de kaarten wordt de legende telkens 
aangepast aan de gevisualiseerde gegevens. Indien het over klei-
ne aantallen gaat, maken we hier een uitzondering op. De mi-
nimale klassengrenzen (0-5 verhuisbewegingen) blijven steeds 
behouden, ook als het gaat over aantallen kleiner dan vijf. Op de 
diagrammen geven we weer over hoeveel inwoners het telkens 
gaat. Ook hier maken we een uitzondering op indien het aantal in-
woners kleiner is dan vijf. In dat geval wordt een ‘x’ weergegeven. 

LEESWIJZER

De rapportering van deze explorerende studie op microniveau kan 
op vier manieren gelezen worden:

- Vanuit een lokale focus: Iedere casus biedt op zich een 
beeld van de statistische sector in een gemeente en geeft een 
beeld van de verhuisdynamieken en processen van superdiversi-
fiëring.

- Vanuit de typologie: Iedere casus illustreert en verdiept 
ook de typologie van superdiversiteit uit het vorige deel en maakt 
deze concreter.

- Vanuit de ruimtelijke dynamieken en de verschillen tus-
sen de typologieën. Een transversale lezing van de verschillende 
casussen  geeft zo inzicht in de groeiende diversiteit in de diversi-
teit, ook in de ruimtelijke dynamieken ervan.

- Een methodische lezing, waarin we de mogelijkheden 
van de databanken en van deze analyse in kaart brengen.

Deze vier brillen worden terug opgepikt in het besluit.
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case study: Hoogstraten

Klein Eyssel
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Klein Eyssel is een statistische sector binnen de gemeente Hoogstraten, in het noorden van provincie Antwerpen. 
In 2020 woonde er 266 inwoners in de sector (volgens het rijksregister).

De sector valt binnen het type B1: Grensgebieden aan de grens met Nederland. De gemeente Hoogstraten grenst zelf aan Ne-
derland. Binnen de bevolking is dus een aanzienlijk aandeel aanwezig met een Nederlandse herkomstnationalliteit. Er woont 
dus een belangrijk aandeel inwoners met een Nederlandse herkomstnationaliteit. We verwachten dat inwoners die van of naar 
het buitenland verhuizen, voornamelijk een verhuisbeweging maken tussen Nederland en België. 

case study: Hoogstraten

Klein Eyssel
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Het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomst is in 
deze sector altijd hoog geweest. 
Er is een kleine stijging te zien 
tussen 2000 en 2020, maar het 
percentage lag altijd al boven de 
50%.

De grillige vorm van het bevol-
kingsdiagram is sterk beïnvloed 
door het lage aantal inwoners 
van de sector. Toch kunnen we 
enkele conclusies trekken:  de ou-
dere leeftijdsgroepen zijn duide-
lijk meer vertegenwoordigd dan 
de jongere leeftijdsgroepen. Er is 
ook een opvallend grote aanwe-
zigheid van 30-34 jarigen in de 
sector. De diversiteit is aanwezig 
over alle leeftijdscategorieën.

Het verhuisbewegingen saldo 
laat zien uit welke gebieden de 
sector inwoners wint en waar de 
sector inwoners aan verliest. Het 
saldo met de eigen gemeente is 
duidelijk negatief: meer mensen 
vertrekken uit de sector naar een 
andere plaats in Hoogstraten dan 
dat ze er vandaan komen. Uit an-
dere Vlaamse gemeenten en uit 
het buitenland wint de sector aan 
inwoners. Vooral de netto winst 
uit het buitenland is hier groter 
dan die gemiddeld in Vlaanderen 
en in vergelijking met de andere 
sectoren.
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Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

75%
25%

49%

51%

Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de dataset van Klein Eyssel zitten 294 geregistreerde inwoners. Slechts een kwart 
van deze mensen heeft een Belgische herkomstnationaliteit. In vergelijking met de 
andere cases zit in deze cohorte het grootst aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst. Ook is slechts de helft van de inwoners geboren in België. Dit is het laag-
ste aandeel binnen de negen uitgewerkte cases. De helft van de inwoners is dus in 
een ander land geboren en in de loop van hun leven naar België verhuisd. 

Op basis van de woonplaats van deze inwoners in 2010 en in 2020 worden verhuispa-
tronen in beeld gebracht.

6%

4%

8%
13%

10%

20202010
2014
2015
2016

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

8%

74%

75%

2%

De donut-diagrammen hierboven geven een eerste beeld van de algemene verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwij-
ze wonen alle geregistreerde mensen in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden van de tijdlijn. 
In 2010 en 2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde 74% van de inwoners uit de cohorte reeds in Klein Eyssel. 12% van de inwoners woonde op een andere plaats in 
België, waarbij het aandeel inwoners die binnen de eigen gemeente woonde in 2010 dubbel zo groot is als het aandeel inwoners  
dat op een andere plaats in België woonde. Nationale verhuisbewegingen blijven dus lokaal.  Van 14% hebben we geen adresre-
gistratie in 2010. Iets minder dan de helft van deze mensen zijn jonge kinderen die nog niet geboren waren in 2010. De andere 
8% woonde in 2010 nog in het buitenland. 

In 2020 woonde 75% van de inwoners uit de cohorte nog in dezelfde sector. 12% heeft een registratie op een andere plaats in 
België, waarbij slechts een kleine minderheid niet binnen de gemeente Hoogstraten is gebleven. Ook uit deze cijfers blijkt een 
zeer lokale nationale verhuisdynamiek. 13% van de inwoners hebben geen registratie meer in 2020. Op basis van onze gegevens 
is het niet mogelijk de opdeling te maken tussen de inwoners die gestorven zijn voor 2020 en de inwoners die naar het buiten-
land verhuisden.

Dat zowel in 2010 als in 2020 drie op vier van de inwoners in Klein Eyssel wonen, wijst op een lagere verhuisdynamiek dan in de 
andere onderzochte cases. Ook wordt er duidelijk meer verhuisd binnnen de gemeente Hoogstraten, dan buiten de gemeente. 

In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar de herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan op de 
minderheid aan inwoners die een verhuisbeweging maakten binnen de periode die we onderzoeken. 

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners Klein eyssel (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

In deze grafieken wordt een 
opdeling gemaakt naar her-
komstnationaliteit. 
We zien ook hier dat de ver-
huisdynamiek in Klein Eyssel 
laag is: ongeacht de herkomst-
nationaliteit is zowel in 2010 
als in 2020 de meerderheid 
van de inwoners ingeschreven 
in de eigen sector. 
Het aandeel inwoners van 
Belgische herkomst dat in de 
sector blijft wonen is nog ho-
ger dan het aandeel inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
dat in de sector blijft. Ook is 
de lokale verhuisdynamiek 
binnen Hoogstraten voor beide 
groepen belangrijker dan de 
vrhuisdynamiek met andere 
gemeenten in België. 

Slechts een zeer kleine min-
derheid van de inwoners van 
Belgische herkomst was nog 
niet geboren in 2010. Bij de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst vinden we veel meer 
jonge kinderen. 
Ook inwoners die in 2010 nog 
in het buitenland woonden zijn 
voornamelijk inwoners van 
niet-Belgische herkomst.

11% van de inwoners van 
niet-Belgische herkomst 
woonde in het buitenland in 
2010. In 2020 hebben we van 
16% geen informatie meer. Dit 
gaat over een groot deel van 
de inwoners dat niet enkel te 
verklaren is met sterfgeval-
len. De cijfers wijzen op een 
actieve verhuisrelatie met 
het buitenland, waarschijnlijk 
Nederland. 

Geen informatie

87%
9%

4%

71%

8%

3%

11%

7%

71%
16%

3%

11%

82%
9%

7% 1%

Woonplaats administratief

naar administratieVe afbaKening

68 68

226 226
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners Klein eyssel (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Een kwart van de inwoners 
in de cohorte maakte een 
verhuisbeweging naar (na 
2010) of van (voor 2020) Klein 
Eyssel. Dit zijn vaker inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
dan inwoners van Belgische 
herkomst.

Binnenlandse verhuisbewegin-
gen gebeuren het vaakst van
 of naar de eigen gemeente. 

Inwoners die naar de sector 
verhuizen (2010) komen uit 
meer verschillende plaatsen 
dan inwoners die uit de sector 
verhuizen (2020). Verhuizers 
van Belgische herkomst 
komen voornamelijk uit pro-
vincie Antwerpen. Inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
komen vaker van buiten de 
provincie of uit het buitenland.

Er is een belangrijke groep jon-
ge kinderen bij de inwoners die 
nog niet in de sector woonden 
in 2010, voornamelijk bij de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst.

33% 67%

9%

55%
36%

50%

8%

17%

8%

8%

8%

28%

2%
5%

5%

25%

37%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

12 9

65 66
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners Klein eyssel (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Klein Eyssel hoort tot Type 
B1: grens met Nederland. 
In deze sector woont een 
hoog aandeel inwoners van 
Nederlandse herkomst. In de 
verhuisbewegingen zien we 
bij de inwoners van niet-Bel-
gische herkomst een actieve 
dynamiek met het buitenland. 

Ongeacht de herkomstnatio-
naliteit blijven binnenlandse 
verhuisbewegingen vaak 
binnen type B1 gebieden.

Inwoners van Belgische 
herkomst verhuizen zowel uit 
verstedelijkte en superdiverse 
gebieden naar Klein Eyssel, als 
uit gebieden met een beperkte 
aanwezigheid van diversiteit. 
In absolute cijfers gaat het 
echter om een beperkt aantal 
mensen.

Zoals reeds vermeld is de een 
belangrijk aandeel van de 
verhuizende inwoners van 
niet-Belgische herkomst nog 
niet ingeschreven in België in 
2010.

8%

42%

8%

8%

8%

17%

8%

56%

11%

33%

5%

26%

5%

2%
2%

25%

37%

3%

33%

5%

55%

3%

2%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

12 9

65 66
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Verhuisbewegingen Naar Klein Eyssel
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Klein Eyssel
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De meeste mensen die een verhuisbeweging maken naar Klein Eyssel komen uit een andere sector van Hoogstraten of uit een 
sector in de regio Noorderkempen. 
Inwoners van niet-Belgische herkomst komen voornamelijk uit het buitenland. Het gaat hierbij vermoedelijk over inwoners van 
Nederlandse herkomst die uit Nederland naar België verhuizen.

Buiten de kaart: 
Buitenland: 0
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 24
Wallonië: 0
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Verhuisbewegingen Uit Klein Eyssel
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Klein Eyssel
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Inwoners die een verhuisbeweging maken uit Klein Eyssel blijven meestal wel in de gemeente Hoogstraten wonen. 
Inwoners van niet-Belgische herkomst die verhuizen blijven ook in de grensstreek met Nederland, of verhuizen naar het buiten-
land, vermoedelijk Nederland.

Buiten de kaart: 
Geen Info: 3
Wallonië: 0

Buiten de kaart: 
Geen Info: 36
Wallonië: 0
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners Klein eyssel (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

24 mensen uit de cohorte 
woonden in 2010 in het bui-
tenland. Zij zijn allemaal van 
niet-Belgische herkomst. 2/3 
van hen woont in 2020 nog in 
Klein Eyssel. De anderen zijn 
verhuisd binnen de gemeente. 
Van 5 mensen hebben we 
in 2020 geen geregistreerde 
woonplaats meer. Zij zijn naar 
het buitenland verhuisd of zijn 
gestorven voor 2020.

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

66%

21%

13%
Woonplaats administratief

0

24
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners Klein eyssel (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

8 inwoners uit de cohorte 
woonden in 2010 in het bui-
tenland en in 2020 niet meer 
in Klein Eyssel. Ongeveer 1/3 
bleef in Hoogstraten wonen. 
Van de andere 2/3 hebben we 
geen informatie meer in 2020. 
Zij verhuisden naar het buiten-
land (waarschijnlijk Nederl-
nad) of zijn gestorven.

62%

38%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

0

8
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners Klein eyssel (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

8 inwoners uit de cohorte 
woonden in 2010 in het bui-
tenland en in 2020 niet meer 
in Klein Eyssel. Ongeveer 1/3 
bleef in Hoogstraten wonen, 
allemaal in sectoren die binnen 
type B1 vallen. Het gaat om 
hetzelfde type als het type 
waar Klein Eyssel bij hoort. 
Van de andere 2/3 hebben 
we geen informatie meer in 
2020. Zij verhuisden naar het 
buitenland (waarschijnlijk 
Nederlnad) of zijn gestorven

38%

62%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

8

0
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case study: Genk

Nieuwe Kempen
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Nieuwe Kempen is een statistische sector gelegen in de gemeente Genk, Limburg. De sector ligt aan de rand van de stad en 
hoort bij de wijk Zwartberg. De oude mijn van Zwartberg ligt vlakbij evenals enkele industriegebieden (Genk-Noord).
In 2020 wonen 1851 inwoners in de sector (volgens het Rijksregister).

De sector hoort bij type C: Voormalige mijnregio in Midden Limburg. Dit type omvat veel historische wijken in de mijnstreek 
van Midden-Limburg en deze sector is hier geen uitzondering op. De bevolking is divers met inwoners van niet-Belgische her-
komst in alle leeftijdscategoriën. In de verhuisdynamieken verwachten we een veel bewegingen van en naar andere plaatsen 
binnen type C. Daarnaast verwachten we ook dat inwoners verhuizen naar de bredere regio rond Genk waar de diversiteit aan 
een uitwaaiering bezig is. 

case study: Genk

Nieuwe Kempen
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Het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomst is in 
deze sector altijd hoog geweest. 
Er is een kleine stijging te zien 
tussen 2000 en 2020, maar het 
percentage lag altijd al boven de 
50%.

Op het bevolkingsdiagram zien 
we dat de diversiteit verspreid is 
over alle leeftijdsklassen. Daar-
naast zien we dat de bevolking 
van deze sector ouder is dan 
gemiddeld in Vlaanderen. De jon-
ge leeftijdsgroepen zijn kleiner 
en de leeftijdsgroepen tussen 
60 jaar en 75 jaar zijn opvallend 
groot.

Het verhuisbewegingen sal-
do van 2020 laat zien waar de 
sector inwoners aan verliest en 
van waar ze inwoners wint. De 
eigen gemeente is een duide-
lijke verliespost: meer mensen 
vertrekken uit de sector naar een 
andere plaats in Genk dan dat ze 
er vandaan komen. Uit andere 
Belgische gemeenten wint de 
sector een beetje aan inwoners, 
de Brusselse gemeenten op 
kop. Het saldo is echter laag. De 
sector Nieuwe Kempen wint aan 
inwoners uit het buitenland. Het 
saldo is hoger dan gemiddeld in 
vergelijking met Vlaanderen en 
de andere sectoren die aan bod 
komen binnen dit onderzoek

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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68%
32%

28%

72%

Dataset voor het verhuisonderzoek: 

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats van 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren of woonden in 2010 nog niet in België. Om hier een onderscheid 
in te kunnen maken gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie meer hebben, zijn tegen dan gestorven of wonen niet meer in 
België. Hier kunnen we geen onderscheid in maken op basis van de gegevens die we 
hebben dus al deze inwoners vallen onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 2264 geregistreerde inwoners. 
Een derde van deze mensen heeft een Belgische herkomstnationaliteit. De meerder-
heid van de inwoners is dus van niet-Belgische herkomst. Toch is bijna drie op vier 
inwoners geboren in België. 

7%

14%

9%

7%

19%

20202010
2014
2015
2016

14%

56%
59%

15%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwijze wonen alle men-
sen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden van de tijdlijn. In 2010 en 2020 
is dit niet het geval. 

In 2010 woonde 56% van de cohorte ook in de sector Nieuwe Kempen. 28% van de inwoners woonde op een andere plaats 
in België, waarbij een gelijk aandeel binnen de eigen gemeente Genk en op een andere plaats in België. Van 16% hebben we 
geen adresregistratie in 2010. Hiervan is iets minder dan de helft pas geboren na 2010. Een kleine meerderheid woonde in 
2010 dus nog in het buitenland. 
 
In 2020 zien we dat 59% van de inwoners uit de cohorte nog in Nieuwe Kempen woont. 34% staat geregistreerd in een 
andere sector in België, waarbij iets meer dan de helft in de eigen gemeente is gebleven. 7% van de inwoners hebben geen 
registratie meer in 2020. Zij zijn hetzij gestorven, hetzij verhuisd naar het buitenland.

In vergelijking met de vorige case study (Klein Eyssel) ligt de verhuisdynamiek van Nieuwe Kempen hoger. In vergelijking 
met de andere cases zien we hier echter geen uitzonderlijke cijfers. Met ongeveer 60% van de inwoners die al in de sector 
woonden in 2010 en nog in de sector wonen in 2020 behoort Nieuwe Kempen bij de middenmoot van deze studie. In de figu-
ren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan op de minderheid 
aan inwoners die wel verhuisden binnen de periode die we onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners nieuwe Kempen (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Opgedeeld naar herkomstnati-
onaliteit zien we dat inwoners 
van Belgische herkomst vaker 
al in de sector wonen (2010) 
dan de inwoners van niet-Bel-
gische herkomst. Ook wonen 
ze vaker nog in de sector in 
2020, al is het aandeel voor 
de inwoners van Belgische 
herkomst gedaald en het 
aandeel voor de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
gestegen. Het verschil tussen 
de twee groepen is zo kleiner 
geworden. 

We zien ook dat inwoners van 
Belgische herkomst vaker 
verhuizen van of naar plaatsen 
in België buiten Genk. In 
tegenstelling tot de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
die vaker verhuizen van of 
naar sectoren binnen de eigen 
gemeente. 

Het aandeel jonge kinderen 
is het grootst bij de inwoners 
van niet-Belgische herkomst. 
Aangezien deze groep ook in 
absolute aantallen het grootst 
is, gaat het om een behoorlijk 
aantal kinderen die na 2010 
geboren zijn.

In het aandeel inwoners waar 
‘geen informatie’ over is zien 
we dan weer weinig verschil 
tussen de groep van Belgische 
herkomst en de groep van 
niet-Belgisch herkomst. 

Geen informatie

70%

8%

18%

4%

66%

11%

18%

5%

50%

17%

12%

13%

9%

55%

23%

13%

8%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

717 717

1547 1547
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners nieuwe Kempen (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De verhuisdynamiek met de 
eigen gemeente Genk is meer 
aanwezig voor inwoners van 
niet-Belgische herkomst dan 
voor inwoners van Belgische 
herkomst.
Inwoners van Belgische her-
komst vertonen dan weer een 
zeer duidelijke mobiliteit bin-
nen de eigen provincie. Hierbij 
zijn de landelijke gebieden 
meer aanwezig dan de verste-
delijkte of randstedelijke. 

Indien inwoners verhuizen 
buiten de provincie is dit 
voornamelijk van of naar een 
verstedelijkte sector.

Een actieve verhuisdynamiek 
met het buitenland is enkel 
aanwezig bij de inwoners van 
niet-Belgische herkomst. 

1%

31%

12%

12%

20%

25%

18%

2%

5%

12%

21%

1%

14%
1%

3%1%

17%

27%

7%

2%

16%

33%

5%

4%
6%

2%
18%

7%

3%

2%
1%

52%

9%

9%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

215 243

778 694
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners nieuwe Kempen (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De sector Nieuwe Kempen valt 
binnen Type C. Verhuizende 
inwoners maken vaker een 
verhuisbeweging naar een 
sector van dit type, 
dan dat ze er vandaan komen. 
Opgedeeld naar herkomst-
nationaliteit, zien we dat de 
verhuisdynamiek binnen type 
C groter is voor inwoners van 
niet-Belgische herkomst dan 
voor inwoners van Belgische 
herkomst. 

Inwoners van Belgische her-
komst hebben een belangrijke-
re verhuisdynamiek met secto-
ren van type A en sectoren van 
type F. Daarnaast is ook de 
richting van de verhuisbewe-
ging van belang: bij inwoners 
van Belgische herkomst gaat 
de dynamiek in twee richtin-
gen. Inwoners van niet-Bel-
gische herkomst komen zeer 
weinig uit sectoren van type 
A of F, maar verhuizen er wel 
naartoe. Op die manier ver-
spreidt de superdiversiteit zich 
verder naar sectoren waar die 
nog niet zo groot is. 

In vergelijking met de andere 
cases is er weinig uitwisseling 
met sectoren in verstedelijkte 
typologiën. 

1%

14%

1% 2% 4%

26%

1%

6%

4%

8%
33%

1%1%

17%

27%
1% 6%

1%

25%

1%
3%

16%

16%

2%

1% 9%
1%

2%
27%

1%

13%

3%7%

28%

1%

36%

1%3%

27%

1%
1%

18%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

Type E1: Superdiv. Maghreb

Wallonië

Geen informatie

Type E2: Superdiv. 
Type F: Uitwaaiering
Brussel

Type A1: Zeer weinig divers

Type B1: Grens Nederland

Type C: Mijnregio

Type A2: Weinig divers

Type B2: Grens Frankrijk

Type D: Veel EU en OESO inw.

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

215 243

778 694
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Verhuisbewegingen Naar Nieuwe Kempen
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Nieuwe Kempen
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen naar Nieuwe Kempen vertrekken voornamelijk uit de gemeente Genk en de bredere regio daarrond. Dit geldt 
zowel voor de verhuizers van Belgische herkomst als voor de verhuizers van niet-Belgische herkomst. 
Inwoners van niet-Belgische herkomst komen van meer verschillende plaatsen buiten de provincie Limburg. Ook komen meer dan 
200 mensen recent uit het buitenland. 

Buiten de kaart: 
Buitenland: 0-5
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 208
Wallonië: 9
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Verhuisbewegingen Uit Nieuwe Kempen
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Nieuwe Kempen
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Inwoners die vertrekken uit Nieuwe Kempen blijven ook weer zeer sterk binnen de gemeente Genk en de nabije gemeenten 
wonen. We zien weer verschillende trajecten van inwoners van niet-Belgische herkomst richting Oost- en West-Vlaanderen gaan, 
hoewel minder dan bij de aankomende verhuisbewegingen.

Buiten de kaart: 
Geen Info: 39
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Geen Info: 125
Wallonië: 4
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners nieuwe Kempen (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog in 
het buitenland woonden zijn 
grotendeels inwoners van 
niet-Belgische herkomst.
Slechts 20% woont nog in 
Nieuwe Kempen in 2020. Er 
is dus een heel grote verhuis-
dynamiek te zien binnnen 
deze groep. Een derde van 
de inwoners woont nog wel 
binnen Genk. 
Toch is de helft van deze 
mensen binnen de 5 jaar weer 
verhuisd buiten de eigen ge-
meente of zelfs weer naar het 
buitenland..

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

19%

32%
21%

28%

50%

50%

Woonplaats administratief

x
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners nieuwe Kempen (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

In de vorige figuren zagen we 
al dat het grootste deel van 
de inwoners die in 2010 nog in 
het buitenland woonden, niet 
in de sector blijven tot 2020. 
Hier zien we nog eens dat de 
populairste bestemming voor 
verhuizers van niet-Belgische 
herkomst de eigen gemeente 
is. Wie verder weg verhuisd 
blijft meestal binnen de eigen 
provincie, Limburg, wonen. 
Van 35% van deze groep 
weten we niet waar ze zich 
bevinden in 2020.

50%

40%

6%
7%

7%

50%

1%

35%

3%
2%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

x

169
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners nieuwe Kempen (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Nieuwe Kempen ligt binnen 
Type C en een derde van de 
verhuizers van niet-Belgische 
herkomst blijft binnen dit type 
wonen in 2020.
De andere inwoners verhui-
zen naar veel verschillende 
type sectoren. Type F is hier 
de belangrijkste bij. Hier gaat 
het om uitwaaiering van 
diversiteit. Ook wordt de stap 
richting sectoren van type A 
gezet door een deel van de 
verhuizers. In deze sectoren 
is nog niet veel diversiteit 
aanwezig.

4%

50%

9%
35% 2%

33%

50%

1%

14% 1%

1%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

169
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case study: Tervuren

Kisteveld
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Kisteveld is een statistische sector gelegen in de gemeente Tervuren, Vlaams Brabant. De sector ligt in de rand 
rond Brussel. 

In 2020 wonen 522  inwoners in de sector (volgens het Rijksregister).

De sector hoort bij typologie D: Gebieden met een hogere diversiteit en veel inwoners van EU of OESO herkomst. 
Kisteveld kent een sterke dynamiek met Brussel, waar veel internationale instellingen aanwezig zijn. Het is mo-
gelijk dat veel inwoners in deze sector een actieve band hebben met het buitenland,  met een deel van hen die als 
expat van of naar het buitenland verhuizen.

case study: Tervuren

Kisteveld
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Het aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst in deze 
sector bleef tussen 2000 en 2020 
stabiel. Net iets minder dan de 
helft van de inwoners van de 
sector hebben een niet-Belgische 
herkomst.

Op het bevolkingsdiagram zien 
we dat de diversiteit verspreid 
is over alle leeftijdsklassen. 
Daarnaast zien we dat er een 
opvallende afwezigheid is van de 
leeftijdsgroepen tussen 25 jaar 
en 40 jaar. De aanwezigheid van 
kinderen en jongeren tussen 5 en 
25 jaar loopt wel gelijk met het 
Vlaamse gemiddelde. Er wonen 
dus wel gezinnen in de sector, 
maar starters op de woningmarkt 
ontbreken. 

Het saldo aan verhuisbewegin-
gen van 2020 laat zien dat de 
sector sterk inwoners wint aan de 
eigen gemeente, Tervuren. Ook 
uit Brussel wint de sector aan 
inwoners. Aan andere Vlaamse 
en Waalse gemeenten verliest 
de sector dan weer inwoners. 
Dit is ook het geval voor het 
buitenland. Er vertrekken meer 
mensen naar het buitenland dan 
dat er toekomen uit het buiten-
land. Een factor hier kan zijn dat 
veel buitenlandse inwoners een 
tussenstop maken in Brussel. 
Zij verhuizen uit het buitenland 
naar de hoofdstad en pas in een 
tweede beweging naar Tervuren. 
Wanneer ze het land verlaten is 
dit wel in één verhuisbeweging.

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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50%
50%

41%

59%

Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte van Kisteveld zitten 600 geregistreerde inwoners. Een de helft van 
deze mensen heeft een Belgische herkomstnationaliteit. Iets meer dan de helft, 
bijna 60% van de inwoners is in België geboren. 

5%

11%

16%

16%

8%

20202010
2014
2015
2016

5%
63% 66%

10%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwijze wonen 
alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 2010 en 
2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde 63% van de inwoners al in de sector Kisteveld. 16% van de inwoners in de groep woonde op een 
andere plaats in België in 2010, waarvan de meerderheid niet binnen Tervuren zelf. Van één op vijf inwoners in de 
cohorte hebben we geen adresregistratie in 2010. Dit is een hoog aandeel, enkel bij de case van Kronenbrug (Ant-
werpen) is dit aandeel hoger. Slechts een kwart van deze mensen zonder registratie zijn geboren na 2010. Een groot 
aandeel komt dus recent uit het buitenland. Met 16% van de inwoners van de cohorte is dit het grootste aandeel van 
alle case studies.

In 2020 zien we dat 66% van de inwoners uit de cohorte ook dan nog in dezelfde sector woont. 18% staat geregis-
treerd in een andere sector in België, waarbij iets minder dan de helft van de verhuisde inwoners binnen de eigen 
gemeente is gebleven en iets minder dan de helft verder naar een andere plaats in België is verhuisd. 16% van de 
inwoners hebben geen registratie meer in 2020. Zij zijn hetzij gestorven, hetzij verhuisd naar het buitenland. Het on-
derscheid kunnen we niet maken met onze gegevens. Wel is dit het hoogste aandeel binnen de cases van dit onder-
zoek. Aangezien deze sector een actieve migratiedynamiek heeft met het buitenland, kunnen we aannemen dat een 
groot deel van deze 16% inwoners zonder registratie naar het buitenland is verhuisd. 

Ondanks het feit dat meer dan 60% in de sector blijft wonen, zien we dus een actieve verhuisdynamiek. Deze is 
voornamelijk met het buitenland.In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstna-
tionaliteit en wordt dieper ingegaan op de minderheid aan inwoners die wel verhuisden binnen de periode die we 
onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners KisteVeld (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Opgedeeld naar herkomstna-
tionaliteit, wonen inwoners 
van Belgische herkomst vaker 
in de sector dan inwoners 
van niet-Belgische herkomst, 
zowel in 2010 als in 2020. Dit 
aandeel daalt wel van 76% 
naar 70%, terwijl het aandeel 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst dat nog in de sector 
woont hoger is in 2020 dan in 
2010.

Inkomende verhuizers komen 
zelden uit de eigen gemeente, 
ongeacht de herkomstnationa-
liteit. Inwoners van Belgische 
herkomst die vertrekken uit 
de sector blijven wel vaker in 
Tervuren wonen. 

Er is een actieve verhuisdy-
namiek met het buitenland te 
zien. Voor beide herkomstgroe-
pen is het aandeel inwoners 
dat nog in het buitenland 
woont in 2010 in deze case 
hoger dan in alle andere case 
studies.

Het verschil in aandeel ‘geen 
informatie’ tussen de twee 
herkomstgroepen is opval-
lend groot. Voor de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
weten we van 25% niet waar 
ze zijn in 2020. Dit is een hoog 
aandeel in vergelijking met 
andere cases, er valt aan te 
nemen dat een aanzienlijk deel 
hiervan gaat over verhuisbe-
wegingen naar het buitenland. 

Geen informatie

4%
10%

5%

11%

3% 4%

51%

76%

9%

25%29%

6%

70%

12%

10%

8%

61%

5%
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Woonplaats administratief
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners KisteVeld (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van Belgische 
herkomst die verhuisden naar 
Kisteveld komen slechts in 
beperkte make uit de gemeen-
te Tervuren zelf. Belangrijke 
plaatsen van herkomst zijn 
Brussel en Wallonië en de 
verstedelijkte gebieden van 
Vlaams-Brabant. Ook komt 
14% uit het buitenland. 
 
Inwoners van niet-Belgische 
herkomst komen voornamelijk 
uit het buitenland of uit Brus-
sel. Alle andere inkomende 
verhuisbewegingen komen uit 
de eigen gemeente of de eigen 
provincie. 

De vertrekkende verhuizers 
van Belgische herkomst blijven 
wel vaak binnen de eigen 
gemeente. Andere verhuisbe-
wegingen vertonen veel diver-
siteit over België: zowel binnen 
de provincie en Vlaanderen 
als Wallonië en Brussel. Het 
aandeel inwoners van Belgi-
sche herkomst waar we geen 
informatie van hebben ligt 
hoger dan in de andere onder-
zochte sectoren. Vermoedelijk 
maken hier ook inwoners van 
belgische herkomst regelmatig 
een verhuisbeweging naar het 
buitenland.

Ook bij de vertrekkende 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst stijgt het aandeel 
dat in de eigen gemeente 
blijft wonen. Toch verhuizen 
meer mensen naar Brussel en 
Wallonië of naar het buiten-
land. Het aandeel inwoners 
waar we geen informatie meer 
van hebben in 2020 is namelijk 
zeer hoog. 

4%

18%

2%
1%

20%

18%

14%

23%

11%

3%
3%

2%

9%

59%

13%

1%

13%

4%
3% 4%

3%4%

39%27%

16%

3%
2%1%1%

13%
64%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

71 90

148 116
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners KisteVeld (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De sector Kisteveld valt binnen 
Type D van de typologie. We 
zien dat inwoners minder vaak 
van een typde D sector komen, 
dan dat ze verhuizen naar een 
sector van type D. Vooral bij de 
herkomstgroep van Belgische 
herkomst is dit verschil groot, 
zo goed als geen verhuizende 
inwoners woonden in een type 
D sector in 2010.

Wel is er voor de inwoners 
van Belgische herkomst een 
belangrijke dynamiek met sec-
toren van type F, zowel in 2010 
als in 2020. Bij de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
spelen deze uitwaaieringsge-
bieden een veel minder grote 
rol.  

Inwoners van Belgische her-
komst komen vaak uit Brussel, 
maar verhuizen in mindere 
mate terug. 

Op deze figuren is ook te zien 
hoe beide herkomstgroepen 
ook richting Wallonië verhui-
zen.
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8%

4%
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34%7%
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1% 2%
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59%

3%

64%

6%

13%

1%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit
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Verhuisbewegingen Naar Kisteveld
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Kisteveld
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen naar Kisteveld vertrekken zeer sterk uit het centrum en oosten van Brussel of uit de oostelijke rand rond 
Brussel. Enkele inwoners van Belgische herkomst zijn hier een uitzondering op en verhuizen van verder. Een deel komt toe uit 
het buitenland. Deze verhuistrajecten lopen in lijn met de verwachtingen. Dit zijn de wijken waar veel internationale instellingen 
gelegen zijn die expats aantrekken.

Buiten de kaart: 
Buitenland: 10
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 87
Wallonië: 0
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Verhuisbewegingen Uit Kisteveld
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Kisteveld
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen uit Kisteveld blijven ook weer grotendeels lokaal: binnen de eigen gemeente of de randgemeenten. Ook hier 
zien we weer de geografisch beperkte verbindingen met Brussel: enkel in het centrum of het oosten zien we verhuisbewegingen 
aankomen. De uitzonderingen zijn weer de inwoners van Belgische herkomst die ook iets verder verhuizen: naar de kustgemeen-
ten. 

Buiten de kaart: 
Geen Info: 24
Wallonië: 6

Buiten de kaart: 
Geen Info: 74
Wallonië: 0-5
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners KisteVeld (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van Belgische her-
komst die in 2010 nog in het 
buitenland woonden, wonen in 
2020 nog in twee op drie van 
de gevallen in de sector. 
Bij de inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst gaat het slechts 
over 45%.
Deze cijfers zijn hoger dan in 
de andere cases. Inwoners van 
kisteveld die recent nog in het 
buitenland woonden, blijven 
dus langer in de eigen sector 
wonen. 

De inwoners die in 2020 toch 
weer verhuisden, blijven niet in 
Tervuren wonen. Zij verhuizen 
naar een andere plaats in 
Begië of terug naar het buiten-
land. Het aandeel inwoners 
waar we geen informatie meer 
van hebben in 2020 is groot.

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners KisteVeld (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De inwoners die in 2010 nog in 
het buitenland woonden en in 
2020 de sector Kisteveld weer 
verlieten, verhuizen voorna-
melijk naar Brussel en Wal-
lonië of naar het buitenland.
Het is evenwel niet mogelijk 
exact te weten welk aandeel 
van de inwoners onder ‘ geen 
informatie’ effectief naar het 
buitenland trekt en welk aan-
deel sterfgevallen zijn. 

100%

19%79%

2%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners KisteVeld (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

79%
2%

17%

2%

100%

Kisteveld maakt zelf deel 
uit van het type D, maar de 
inwoners die recent uit het 
buitenland komen en de sector 
weer verlaten blijven niet 
binnen dit type wonen. 

Slechts een minderheid heeft 
nog een adresregistratie in 
België. Zij die wel nog een 
registratie hebben, wonen in 
2020 voornamelijk in Bussel. 
Een kleinere groep woont dan 
in Wallonië of in een sector van 
type F. 

De verhuisbewegingen naar 
verstedelijkingsgraad toonden 
aan dat 2% in de eigen ge-
meente blijft wonen. Het gaat 
hier over de sectoren binnen 
type F: uitwaaiering van super-
diversiteit.

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit
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case study: Boom

Bareel - Park
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Bareel - Park is een sector binnen de gemeente Boom, provincie Antwerpen. De sector ligt redelijk centraal in de ge-
meente, ten noorden van het centrum. 
In de sector wonen 1244 inwoners in 2020 (volgens het Rijksregister)

Deze sector valt binnen Type E1: Verstedelijkt en superdivers, met hoge aanwezigheid van inwoners van Marokaanse 
herkomst. De gemeente ligt ten zuiden van de gemeente (en stad) Antwerpen, we verwachten een relatie terug te 
zien in de verhuisbewegingen. In mindere mate is dit ook met Brussel, meer zuidelijk van Boom.

case study: Boom

Bareel - Park
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Het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomst is in 
deze sector sterk toegenomen 
tussen 2000 en 2020. In 2000 was 
slechts 20% van de bevolking van 
niet-Belgische herkomst. Tegen 
2016 werd de grens van 50% 
overschreden, sindsdien wonen 
er meer menens met niet-Belgi-
sche herkomst in de sector, dan 
mensen van Belgische herkomst. 
In 2020 gaat het over bijna 60% 
van de bevolking die buitenland-
se roots heeft. 

Op het bevolkingsdiagram zien 
we dat de diversiteit veel sterker 
aanwezig is bij de jongere lagen 
van de bevolking dan bij de oude-
re. Ook heeft de sector een zeer 
jonge bevolking. De basis van de 
bevolkingspiramide is heel breed, 
voor verschillende leeftijdsklas-
sen ook breder dan gemiddeld in 
Vlaanderen. Zeker twee op drie 
van deze jonge kinderen hebben 
een niet-Belgische herkomst. 
Oudere inwoners boven de 65 
jaar zijn er minder in deze sector 
en de inwoners van deze leeftijd 
zijn bijna allemaal van Belgische 
herkomst.

Het saldo van de verhuisbewe-
gingen van 2020 laat zien dat 
de sector inwoners verliest aan 
andere plaatsen in Boom. In 
vergelijking met de andere case 
studies gaat het over een sterk 
onevenwicht. Ook aan Vlaamse 
gemeenten verliest de sector 
inwoners en in mindere mate 
ook aan Waalse gemeentes. 
Wel komen er meer mensen uit 
Brussel naar Bareel-Park dan dat 
er mensen vertrekken naar de 
hoofdstad. Ook met het bui-
tenland is het saldo positief: er 
komen meer mensen toe uit het 
buitenland, dan dat er vertrekken 
naar het buitenland vanuit deze 
sector.

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 1384 geregistreerde inwoners. Iets meer dan de helft van deze 
mensen heeft een Belgische herkomstnationaliteit. Drie op vier inwoners is in België 
geboren. 

48% 52%

24%

76%

10%

21%

6%

6%

12%

20202010
2014
2015
2016

7%

56%
62%

20%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwijze wonen 
alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 2010 en 
2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde 56% van de cohorte al in de sector Bareel-Park. 28% van de inwoners in de groep woonde op een an-
dere plaats in België, waarbij het aandeel dat buiten de gemeente Boom woonde drie keer zo groot is als het aandeel 
dat binnen de eigen gemeente woonde. Van 16% hebben we geen adresregistratie in 2010. Hiervan woonde onge-
veer een derde nog in het buitenland. Twee derde was nog niet geboren in 2010. Het aandeel jonge kinderen is groot.  
In vergelijking met de andere cases heeft enkel de case van Kronenburg (Antwerpen) een aandeel jonge kinderen dat 
hoger ligt dan hier. 

In 2020 zien we dat 62% van de inwoners ook dan nog in dezelfde sector woont. 34% staat geregistreerd in een 
andere sector in België. De verdeling tussen verhuizers die binnen de gemeente blijven en de verhuizers die naar 
een andere gemeente in België verhuizen, is iets minder extreem in vergelijking met die in 2010. Toch blijft het meer 
voorkomend om buiten Boom een nieuwe plek te vinden dan om binnen de gemeente te blijven. Slechts 6% van de 
inwoners heeft geen registratie meer in 2020. Zij zijn hetzij gestorven, hetzij verhuisd naar het buitenland. Dit is een 
laag aandeel. Samen met de case van Broek (Centum) (Vilvoorde) is het het laagste aandeel ‘Geen informatie’ binnen 
deze studie.

In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan 
op de minderheid aan inwoners die wel verhuisden binnen de periode die we onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners bareel-parK (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

23%
65%

5%

7%

Het aandeel inwoners van Bel-
gische herkomst dat nog in de 
sector woont in 2020 is lager 
dan het aandeel dat al in de 
sector woonde in 2010. Voor de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst geldt het omgekeer-
de. Het gevolg is dat in 2020 
een groter aandeel inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
nog in de sector woont dan 
het aandeel inwoners van 
Belgische herkomst. 
Dit patroon zien we bij meer-
dere cases, maar het grote 
verschil tussen 2010 en 2020 is 
wel opvallend. 

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst die de sector verla-
ten blijven ook vaker binnen de 
eigen gemeente dan inwoners 
van Belgische herkomst. Toch 
is voor beide groepen het meer 
voorkomend dat inwoners 
die de sector verlaten, ook de 
gemeente verlaten.

Het aandeel jonge kinderen 
in de cohorte ligt drie keer 
hoger bij de inwoners van 
niet-Belgische herkomst dan 
bij de inwoners van Belgische 
herkomst. 

Er zijn geen inwoners van 
Belgische herkomst die in 
2010 nog in het buitenland 
woonden, bij de inwoners van 
niet-Belgische herkomst gaat 
het om 11%. 

Geen informatie

54%

13%

27%

6%

70%

15%

11%

14%

5%

48%

7%

11%

19%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

714

670670

714
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners bareel-parK (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die na 2010 naar Ba-
reel-Park zijn verhuisd, komen 
voornamelijk uit verstedelijkte 
sectoren binnen de eigen 
provincie Antwerpen. Dit geldt 
nog meer voor de inwoners 
van Belgische herkomst dan 
voor de inwoners van niet-Bel-
gische herkomst. 

Het belang van de eigen 
provincie blijft aanwezig in 
de verhuisbewegingen die de 
sector verlaten (2020). Ook 
hier gaat het voornamelijk om 
verstedelijkte gebieden. 

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst blijven het vaakst in 
Boom wonen na een verhuis.

We zien een beperkte dyna-
miek met Brussel en Wallonië. 
Voor de groep inwoners van 
niet-Belgische herkomst is die 
het meest aanwezig. 

Het aandeel waar we in 2020 
geen informatie meer van 
hebben is vergelijkbaar tussen 
de twee herkomstgroepen. De 
aandelen liggen laag in verge-
lijking met de andere cases.

28%

35%

8%

6%

5%

14%

24%

3%
4%1%29%

22%

1%
2%

3%

14%
15% 20%

1%

2%

42%9%

2%

4%

2%

2%

38%

28%

6%
1%
2%
1%
4%

6%

16%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

366 489

216367
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners bareel-parK (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

In deze case komt ongeveer 
een kwart van de nieuwe in-
woners uit een sector van type 
A, met beperkte diversiteit en 
een derde van de nieuwe inwo-
ners uit een sector van type E 
met grote diversiteit. Zelf ligt 
Bareel-Park binnen type E1.

Opgedeeld naar herkomst-
nationaliteit is een duidelijk 
verschil te zien tussen de twee 
groepen. Inwoners van Belgi-
sche herkomst komen vier keer 
meer uit sectoren van type A, 
dan inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst. 
Dit verschil is minder te zien 
bij de verhuisbewegingen van 
sectoren van type E. Voor 
beide groepen is het aandeel 
van type E1 ook groter dan het 
aandeel type E2.

Vertrekkende verhuizers van 
niet-Belgische herkomst 
vinden wel ook hun weg naar 
sectoren van type A. Ook de 
dynamiek met sectoren van 
type E2 is asymetrisch: een 
groter aandeel verhuisbewe-
gingen gaat naar een sector 
van type E2, dan dat ze er 
vandaan komen. 

9%

32%

1%
24%

11%

4%

15%

3%

19%

1%

32%24%

1%
2%

4%

16%

2%

1% 2% 9%

33%

1%

32%

9%

2%

14%

3%
9%

1%

26%

7%
3%

29%

1%

22%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

366 489

367 216
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Verhuisbewegingen Naar Bareel-Park
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Bareel-Park
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen naar Bareel-Park vertrekken voornamelijk uit de eigen gemeente, buurgemeenten of stad Antwerpen. Bij de 
inwoners van niet-Belgische herkomst zien we ook verhuisbewegingen vertrekken uit Brussel. Inwoners van Belgische herkomst 
komen uit meer verschillende sectoren. Ook woont een deel van de inwoners van niet-Belgische herkomst nog in het buitenland 
in 2010.

Buiten de kaart: 
Buitenland: 0-5
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 77
Wallonië: 0-5
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Verhuisbewegingen Uit Bareel-Park
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Bareel-Park
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen uit Bareel-Park gaan ook weer sterk naar de eigen gemeente, de randgemeenten of naar stad Antwerpen. 
We zien bij de inwoners van Belgische herkomst nu ook meer verhuistrajecten richting de westelijke buurgemeenten Bornem 
en Puurs-Sint Amands. De verdere trajecten gaan tot aan de kust. Vertrekkers van niet-Belgische herkomst verhuizen ook naar 
Brussel en de Vlaamse rand. 

Buiten de kaart: 
Geen Info: 46
Wallonië: 0

Buiten de kaart: 
Geen Info: 32
Wallonië: 8
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners bareel-parK (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog in het 
buitenland woonden, zijn bijna 
allemaal inwoners met een 
niet-Belgische herkomstna-
tionaliteit. Zij wonen in 2020 
in minder dan de helft van de 
gevallen nog in de sector Ba-
reel-Park. De verhuisdynamiek 
is dus hoog.
Toch ligt het aandeel dat in de 
sector blijft wonen (40%) ho-
ger dan bij de meeste andere 
cases in dit onderzoek. 
 
Wanneer mensen verhuizen 
blijven ze vaker niet in de eigen 
gemeente dan wel. Dit ligt in 
lijn met het verhuisgedrag van 
de volledige cohorte.

Het aandeel waar we geen 
informatie meer van hebben 
in 2020 is eerder beperkt. Het 
lijkt er op dat er niet zoveel 
mensen terugkeren naar het 
buitenland.

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

50%

40%

18%

34%

8%

50%

Woonplaats administratief

x

77
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners bareel-parK (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De inwoners die in 2010 nog 
in het buitenland woonden en 
niet meer in Bareel-Park wo-
nen in 2020 zijn bijna allemaal 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst. Zij blijven blijven 
voornamelijk binnen de eigen 
gemeente of binnen de eigen 
provincie wonen. 

Het gaat binnen provincie 
Antwerpen voornamelijk over 
verstedelijkte of randstedelijke 
sectoren. Enkel bij de ver-
huisbewegingen die provincie 
Antwerpen verlaten, winnen 
de  landelijke sectoren aan 
belang. 

50%
50%

30%

30%

9%

4%

2%

13%

2%

9%
Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

x

46
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners bareel-parK (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

In de verdeling naar typologie 
zien we dat meer dan de helft 
van de verhuizende inwo-
ners die in 2010 nog in het 
buitenland woonden, in 2020 
geregistreerd zijn in een sector 
van type E. Het verschil tussen 
sectoren van type E1 en type 
E2 is minimaal.
Een kwart van de verhuisbe-
wegingen gaat naar een sector 
van type A, waar een zeer 
beperkte diversiteit aanwezig 
is. Ook zijn er inwoners die 
verhuizen naar een expat-ge-
meente (typer D) of naar Brus-
sel, al is dit een minderheid.

Dit patroon ligt in lijn met 
de verhuisdynamiek van de 
volledige cohorte.

50%

50%

22%

2%

30%

2%

28%

2%

13%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

46

x
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case study: Antwerpen

Kronenburg



63 H5. Microschaal

Kronenburg is een statistische sector gelegen in Deurne-Noord (stad Antwerpen), provincie Antwerpen. 
In 2020 woonde er 6033 inwoners (volgens het rijksregister). Het is hiermee de grootste sector van onze case study.

De sector valt binnen het type E1 in de typologie: verstedelijkte en superdiverse gebieden met een hoog aandeel 
inwoners van Maghrebijnse herkomst. De wijk is een majority-minority wijk, met een hogere diversiteit dan de rest 
van Antwerpen. De voorbij twee decennia groeide de wijk ook uit tot een aankomstwijk voor nieuwkomers, met een 
hoog aandeel mensen uit voormalige Oost-Europese landen. We verwachten hier een hoge verhuisdynamiek zowel 
met andere delen van Antwerpen als met het buitenland.

case study: Antwerpen

Kronenburg



64H5. Microschaal

,%

10,%

20,%

30,%

40,%

50,%

60,%

70,%

80,%

90,%

100,%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Binnen de
gemeente

Andere Vlaamse
gemeente

Andere Brusselse
gemeente

Andere Waalse
gemeente

Buitenland

Het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationa-
liteit is sterk toegenomen tussen 
2000 en 2020. Van 35% in 2000 
steeg het tot iets meer dan 50% 
in 2006. Sindsdien is Kronenburg 
een majority-minority sector. In 
2020 heeft 80% van de inwoners 
een herkomstnationaliteit die 
niet Belgisch is. Dit is de sector 
met het hoogste aandeel inwo-
ners van niet-Belgische herkomst 
in deze case study.

Op het bevolkingsdiagram van 
2020 zien we dat de sector vrij 
gelijk loopt met het Vlaamse ge-
middelde. Bij de bevolking tot 50 
jaar is het aandeel inwoners van 
Belgische herkomst in Kronen-
burg wat lager dan gemiddeld, 
bij de bevolking boven de 50 
jaar wat hoger dan gemiddeld in 
Vlaanderen. Bij de jongere leef-
tijdsgroepen is de diversiteit ook 
duidelijk meer aanwezig dan bij 
de oudere leeftijdsgroepen.

Het saldo van de verhuisbewe-
gingen in 2020 laat zien dat er 
meer inwoners vertrekken naar 
andere plaatsen in Antwerpen, 
dan dat er uit Antwerpen naar 
Kronenburg verhuizen. Ook ver-
huizen meer inwoners naar een 
andere gemeente in Vlaanderen 
dan dat ze er vandaan komen. 
Uit Brussel daarentegen wint de 
sector aan inwoners, al gaat het 
over een klein aantal. De groot-
ste netto instroom komt uit het 
buitenland. Er zijn beduidend 
meer mensen die uit het buiten-
land verhuizen naar deze sector 
dan dat er inwoners uit de sector 
vertrekken naar het buitenland. 
Dit saldo ligt stevig boven het 
Vlaamse saldo en ook in vergelij-
king met de andere case studies 
gaat het om een groot aantal.

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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74%
26%

42%

58%

Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 7226 geregistreerde inwoners. Slechts 26% van de inwoners in 
de cohorte heeft een Belgische herkomstnationaliteit. Iets meer dan de helft, bijna 
60% van de inwoners zijn geboren in België. Dat wil zeggen dat 40% van de inwo-
ners gedurende hun leven een verhuisbeweging hebben gemaakt uit het buitenland 
naar België. 

13%

5%

15%

8%

24%

20202010
2014
2015
2016

19%

48%
54%

14%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de algemene verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwijze wo-
nen alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 2010 en 2020 is 
dit niet het geval. 

In 2010 woonde slechts 48% van de cohorte al in Kronenburg. Meer dan de helft van de inwoners verhuisde dus pas na 
2010 naar de sector. 24% van de inwoners maakte deze verhuisbeweging vanuit een andere sector in België. Een duidelijke 
meerderheid van deze mensen komt uit de eigen gemeente Antwerpen. 28% van de inwoners was nog niet geregistreerd in 
België in 2010. Dit is een zeer groot aandeel vergeleken met de andere cases. Ongeveer de helft hiervan was nog niet geboren 
in 2010. Ook dit is een groot aandeel, geen enkele andere case heeft een aandeel jonge kinderen dat zo hoog is. Tenslotte 
woonde 15% van de inwoners nog in het buitenland in 2010. Enkel de case van Kisteveld (Tervuren) heeft nog een iets hoger 
aandeel inwoners die recent uit het buitenland komen. 

In 2020 zien we dat 54% van de inwoners nog in Kronenburg woont. Het is meer dan het aandeel inwoners dat in 2010 al 
in de sector woonde. Toch blijft het eerder laag en is de helft van de cohorte uit Kronenburg verhuisd voor 2020. 38% staat 
geregistreerd in een andere sector in België. De eigen gemeente Antwerpen blijft de meest voorkomende plaats om naartoe 
te verhuizen, al gaat toch ook 14% van de mensen in een sector buiten de gemeente wonen. 8% van de inwoners heeft geen 
registratie meer in 2020. Zij zijn hetzij gestorven, hetzij verhuisd naar het buitenland. 

Er is een grote verhuisdynamiek te zien in deze casus. Opvallend is de instroom uit het buitenland. Ook zien we een sterke 
dynamiek met de eigen gemeente. In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit
en wordt dieper ingegaan op de inwoners die een verhuisbeweging hebben gemaakt binnen de periode die we onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners Kronenburg (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

In Kronenburg zien we dat 
de verhuisdynamiek sterk 
verschillend is tussen de twee 
herkomstgroepen. De inwo-
ners van Belgische herkomst 
wonen duidelijk al vaker in 
Kronenburg in 2010 dan de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst. De cijfers van 2020 
liggen dichter bij elkaar. Het 
aandeel inwoners van Belgi-
sche herkomst dat nog in de 
sector woont in 2020 is laag. 

Ongeacht de herkomstgroep 
is de eigen gemeente een be-
langrijke plek om van of naar 
te verhuizen. Voor de inwoners 
van niet-Belgische herkomst is 
dit het sterkst te zien. 

Het aandeel kinderen dat nog 
niet geboren was in 2010 ligt 
hoog in deze case, evenals 
het aandeel inwoners dat nog 
in het buitenland woonde in 
2010.

In 2020 is het aandeel inwo-
ners waar we geen informatie 
van hebben hoger voor de 
bevolking van Belgische her-
komst dan voor de bevolking 
van niet-Belgische herkomst. 
Op basis van de bevolkings-
piramide zal het sterftecijfer 
binnen de kleinere en oudere 
groep inwoners van Belgische 
herkomst hoger zijn dan bin-
nen de inwoners van niet-Bel-
gische herkomst.

Geen informatie

41%

20%

4%

20%

15%

16%

10%
1% 5%

12%

68%
51%

20%

20%

10%

7%
56%

25%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

1859 1859

5367 5367
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners Kronenburg (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners in Kronenburg die 
verhuizen doen dat voorna-
melijk van of naar Antwerpen 
(stad). Toch wonen inwoners 
van Belgische herkomst veel 
vaker in Antwerpen (stad) in 
2010 dan de inwoners van 
niet-Belgische herkomst. 
Voor het jaar 2020 is dit 
omgekeerd en blijft een veel 
groter aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst in de 
stad wonen. 

Meer dan de helft van de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst die nog niet in 
Kronenburg wonen in 2010, 
hebben geen registratie in 
België op dat moment. 
Dit drukt zijn stempel op de 
andere patronen die te zien 
zijn in de gegevens: inwoners 
van Belgische herkomst ko-
men uit een grotere diversiteit 
aan Belgische plaatsen dan 
de nieuwe inwoners van 
niet-Belgische herkomst. In 
2020 is dit verschil grotendeels 
weggewerkt.
Hoewel de verstedelijkte 
gebieden, voornamelijk binnen 
de provincie, de grootste 
categorie zijn ongeacht de 
herkomstgroep, vinden alle 
verhuizers ook hun weg naar 
randstedelijke en landelijke 
sectoren in 2020.  

13%

6%

3%

3%
1%

51%

4%

16%
3% 1%

34%

2%
1%

2%

1%
26%

34%

5%

40%

17%

10%

2%

4%

2%

0%

19%

2%

58%

13%

1%

3%

4%

2%
1%

16%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

594 918

3164 2371
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners Kronenburg (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van Belgische her-
komst komen in meer dan de 
helft van de gevallen uit een 
verstedelijkte en superdiverse 
sector (Type E). Hier valt op 
dat type E2 groter is dan type 
E1. Verder komt ook 20% uit 
een sector die een zeer beperk-
te diversiteit kent onder zijn 
inwoners. Een klein aandeel 
verhuizers komt uit sectoren 
van type D of type F. 
Inwoners die Kronenburg ver-
laten gaan vaker in sectoren 
met minder diversiteit wonen 
(type A). Ook is het oneven-
wicht tussen type E1 en E2 nog 
groter.

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst komen ook voorna-
melijk uit sectoren van type E, 
al is hier type E1 belangrijker 
dan type E2. De instroom 
uit sectoren van type E, type 
D en type F is zeer klein. In 
de omgekeerde beweging 
winnen deze wel aan belang: 
vooral sectoren van type A, 
waar slechts weinig diversiteti 
aanwezig is. 
Ook type E2 sectoren, wat wel 
weer stedelijke en superdiverse 
gebieden zijn, komen sterk 
naar voren in de cijfers van 
vertrekkende inwoners van 
niet-Belgische herkomst.

15%

1%

2%

31%32%

2%
1%

16%

25%

29%

16%

1%

4%

5%

1%

16%
3%

2%
26%

34%

2% 1%

23%

10%

2%

25%

1%

8%

14%

27%

5%

19%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

594 918

3164 2371
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Verhuisbewegingen Naar Kronenburg
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Kronenburg
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De verhuisbewegingen naar Kronenburg van inwoners met een Belgische herkomst komen grotendeels uit de gemeente Ant-
werpenen en de invloedszone errond. Dit gaat van de Noorderkempen tot de Rupelstreek. Inwoners van niet-Belgische herkomst 
komen uit minder verschillende sectoren. Er is een duidelijk zwaartepunt van verhuisbewegingen binnen Antwerpen. Verder 
zien we ook enkele bundels uit andere steden als Turnhout, Brussel en Gent. Ook uit Wallonië komen voornamelijk inwoners van 
niet-Belgische herkomst. Een belangrijke groep woont nog in het buitenland in 2010.

Buiten de kaart: 
Buitenland: 19
Wallonië: 5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 1072
Wallonië: 56
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Verhuisbewegingen Uit Kronenburg
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Kronenburg
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De grote dynamiek uit Kronenbrug is onmiddelijk te zien op beide kaartbeelden. Waar het zwaartepunt voor de inwoners van 
Belgische herkomst nog voornamelijk ligt op de brede regio rond Antwerpen, gaan voor de inwoners van niet-Belgische herkomst 
verschillende bundels verhuisbewegingen verder dan dat. Het gaat over bewegingen naar de kust, zuid-Westvlaanderen, Gent, 
Brussel en Zuid Limburg.

Buiten de kaart: 
Geen Info: 173
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Geen Info: 383
Wallonië: 8
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners Kronenburg (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog in het 
buitenland woonden, wonen in 
2020 slechts in 30% van de ge-
vallen nog in Kronenburg.  De 
meeste mensen zijn dus snel 
weer verhuisd. Dit past binnen 
de dynamiek van Kronenburg 
als een aankomst en dus ook 
doorgangssector.

Inwoners die een Belgische 
herkomstnationaliteit hebben 
verhuizen vaker buiten de 
gemeente Antwerpen dan de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst. 

Het aandeel inwoners waar 
we geen informatie meer van 
hebben in 2020 is hoger voor 
de inwoners van Belgische her-
komst dan voor de inwoners 
van niet-Belgische herkomst. 

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

37%

16%
26%

21%

32%

36%

16%

16%

Woonplaats administratief

19

1072
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners Kronenburg (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog in 
het buitenland woonden en die 
tegen 2020 weer zijn verhuisd, 
blijven vaak in Antwerpen 
(stad) wonen. 
Bij de groep van niet-Belgische 
herkomst gaat het over de 
helft van de verhuizers. Bij de 
groep van Belgische herkomst 
gaat het slechts over een 
kwart. Al is het door de lage 
aantallen niet evident om ver-
gaande conclusies te trekken 
over deze groep.

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst die de gemeente 
verlaten, trekken naar een 
grote diversiteit aan andere 
plaatsen. Niettemin blijven 
verstedelijkte sectoren de 
grootste categorie, in het bij-
zonder binnen de provincie.

1%

23%

25%

8%

8%

25%

33%

53%

11%

3%

4%

8%

1%

2%
1%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

12

731
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners Kronenburg (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Verhuizende inwoners blijven 
vaak wonen binnen secto-
ren van type E. Kronenburg 
zelf valt binnen het type E1: 
stedelijke en superdiverse ge-
bieden met een groot aandeel 
inwoners van Maghrebijnse 
herkomst. Inwoners die 
verhuizen trekken vaker naar 
sectoren van type E2, al is het 
verschil klein. 

Beide herkomstgroepen 
verhuizen ook naar de minder 
diverse sectoren binnen type 
A, al is het aandeel hoger bij 
de inwoners van Belgische 
herkomst. 

Tenslotte gaat ook een 
minderheid van de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
wonen in een sector van type 
D, met een meer eenzijdige 
aanwezigheid van inwoners 
van EU of OESO herkomst, of 
een uitwaaieringssector van 
type F. 

24%

31%

2%

1%

29%

25%

8%

33%

12%

25%

8%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

12

731
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case study: Vilvoorde

Broek (Centrum)
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Broek (Centrum)  is een statistische sector gelegen in Vilvoorde, provincie Vlaams Brabant. De gemeente Vilvoorde 
grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2020 woonden er 1605 inwoners (volgens het rijksregister). 

De uitwaaiering van superdiversiteit uit Brussel is hier al gedurende lange tijd bezig. De sector valt binnen het type E1 in 
de typologie: verstedelijkte en superdiverse gebieden met een hoog aandeel inwoners van Maghrebijnse herkomst. We 
verwachten een sterke verhuisdynamiek met Brussel en het noordelijke deel van de rand rond Brussel. 

case study: Vilvoorde

Broek (Centrum)
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Het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationa-
liteit is gestegen na 2000. Toen 
lag het aandeel al op 40% inwo-
ners van niet-Belgische herkomst 
en dit nam toe naar meer dan 
50% in 2003. Net als de volledige 
gemeente is deze sector een 
majority-minority sector waar 
de meerderheid van de inwoners 
een niet-Belgische herkomst-
nationaliteit heeft. Er aandeel 
beef ongeveer stabiel op 65%, 
maar daalde weer plots in 2018. 
Rond die tijd openden enkele 
woonzorgvoorzieningen in de 
sector die de bevolkingsstructuur 
beïnvloeden.

Het bevolkingsdiagram (2020) 
van Broek (Centrum) heeft meer 
de vorm van een rechthoek dan 
het Vlaamse diagram. De brede 
zone rond de leeftijdsgroep 
van 40 jaar ontbreekt in Broek 
(Centrum). Daarentegen is er 
een zeer brede top te zien boven 
de leeftijd van 80 jaar. Deze top 
is duidelijk minder divers dan 
de jongeren in de basis van het 
diagram. De recente opening 
van  woonzorgvoorzieningen 
liggen aan de basis van de hoge 
bevolkingsaantallen in deze 
leeftijdscategorie en van daling 
van het totaal aandeel inwoners 
van niet-Belgische herkomst in 
de sector.

Het saldo van de verhuisbewe-
gingen in 2020 laat zien aan wel-
ke plaatsen de sector inwoners 
verliest en vanwaar ze inwoners 
wint. Zo wint de sector zeer sterk 
inwoners uit de andere sectoren 
van Vilvoorde. Ook uit Brusselse 
gemeenten wint de sector sterk 
aan inwoners. Enkel aan andere 
gemeenten van Vlaanderen ver-
liest Broek (Centrum) inwoners, 
als is het saldo eerder laag. Ook 
het positieve saldo met Waalse 
gemeenten is beperkt. Tenslotte 
komen er iets meer mensen toe 
uit het buitenland, dan dat er 
vertrekken naar het buitenland. 
Dit saldo ligt wat hoger dan over 
heel Vlaanderen, maar is eerder 
laag ten opzichte van de andere 
cases in deze studie.

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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65%
35%

28%

72%

Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 1457 geregistreerde inwoners. Slechts 35% van de inwoners 
in de cohorte heeft een Belgische herkomstnationaliteit. 72% van de inwoners is 
geboren binnen België. Dit sterke verschil wijst er op dat een belangrijk deel van de 
inwoners van niet-Belgische herkomst tot de tweede of de derde generatie behoren.

9%

32%

6%

6%

12%

20202010
2014
2015
2016

8%

45%

59%

23%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de sterke verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwijze 
wonen alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 2010 en 
2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde slechts 45% van de cohorte in de sector Broek (Centrum). Hiermee hoort deze sector bij de cases met 
het laagste aandeel inwoners die al in de sector woonden in 2010. Enkel bij de case Ankerstraat (Sint-Niklaas) ligt het 
aandeel nog lager. Meer dan de helft van de inwoners zijn pas verhuisd naar de sector na 2010. 40% van de inwoners 
woonden op een andere plaats in België. De overgrote meerderheid hiervan woonde nog niet in Vilvoorde. Van 15% 
hebben we geen registratie in 2010. 9% van de inwoners van de cohorte zijn pas geboren na 2010 en 6% van de inwo-
ners woonden in het buitenland. 

In 2020 zien we dat 59% van de inwoners uit de cohorte nog in de sector wonen. 35% van de inwoners is echter verhuisd, 
waarvan het grootste deel buiten Vilvoorde. Slechts van 6% van de inwoners van de cohorte hebben we geen informatie 
meer in 2020. Vergeleken met de andere cases in deze studie, is dit een beperkt aandeel. Het is met onze gegevens niet 
mogelijk om hierin verder het onderscheid te maken tussen de mensen die intussen gestorven zijn en de mensen die 
terug naar het buitenland verhuisd zijn. 

In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan op 
de inwoners die verhuisden binnen de periode die we onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners broeK (Centrum) (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De meeste inwoners van de 
cohorte woonden nog niet in 
de sector in 2010. Opvallend 
genoeg woonden inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
vaker al in Broek dan inwoners 
van niet-Belgische herkomst. 
Dit is de enige case study waar 
dit het geval is.  

Nieuwe inwoners van 
Belgische herkomst komen 
voornamelijk uit sectoren 
buiten de eigen gemeente. Ook 
de vertrekkende inwoners van 
Belgische herkomst blijven 
slechts beperkt in Vilvoorde 
wonen.

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst komen nog minder 
vaak uit Vilvoorde, maar het 
aandeel dat bij vertrek in de 
gemeente blijft is wel dubbel 
zo groot. Bij deze groep speelt 
ook mee dat een kwart nog 
niet geregistreerd stond in 
2020 omdat ze nog niet gebo-
ren waren, of omdat ze nog in 
het buitenland woonden. 

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst blijven ook vaker in 
de sector wonen dan inwoners 
van niet Belgische herkomst.

Het aandeel inwoners waar we 
in 2020 geen registratie meer 
van hebben is zeer groot bij de 
groep van Belgische herkomst 
en zeer klein bij de groep van 
niet-Belgische herkomst. Op 
basis van de bevolkingsstruc-
tuur zijn er meer sterfgevallen 
te verwachten bij inwoners 
van Belgische herkomst. Toch 
lijkt het zeer lage cijfer voor 
de groep van niet-Belgische 
herkomst enkel te verklaren 
als er zowel een beperkt aan-
tal sterfgevallen zijn, als een 
beperkt aantal verhuisbewe-
gingen naar het buitenland. 

Geen informatie

12%

23%

3%13%

62%

47%

6%

26%

9%

41%

13%

43%

3%

52%

13%

23%

13%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

512 512

945 945
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners broeK (Centrum) (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Deze sector heeft een hoge 
verhuisdynamiek. De meeste 
van deze verhuisbewegin-
gen blijven ook niet binnen 
de gemeente. Inwoners van 
niet-Belgische herkomst 
komen het minst vaak uit 
Vilvoorde, maar blijven wel 
het vaakst binnen Vilvoorde na 
een verhuizing uit de sector. 

Inkomende verhuizers van 
Belgische herkomst komen 
voornamelijk uit verstede-
lijkte sectoren. Zowel binnen 
Vlaams-Brabant, uit andere 
provincies als uit Brussel. 
Samen met de inwoners die 
uit randstedelijke en landelijke 
sectoren komen, is de dyna-
miek met Vlaams-Brabant het 
sterkste.
Verhuizers van niet-Belgische 
herkomst komen het vaakts 
uit Brussel en in mindere 
mate andere verstedelijkte 
gebieden in Vlaams-Brabant. 
Verhuisbewegingen van buiten 
de provincie zijn hier zo goed 
als niet.

Brussel is ook een belangrijke 
bestemming voor vertrekkende 
inwoners, vooral voor die met 
een niet-Belgische herkomst-
nationaliteit. 
Daarnaast blijven de meeste 
vertrekkende verhuizers bin-
nen Vlaams Brabant wonen:  
inwoners van Belgische her-
komst in de landelijke sectoren 
en inwoners van niet-Belgische 
herkomst in de randstedelijke 
en verstedelijkte sectoren. 

26%

2%
3%

10%

9%
12%

26%

6%

7%

1%

19%

2%

5%

4%

9%

8%

22%

17%

13%

7%

1%
1%

27%

4%
8%

33%

8%

10%
17%

37%

1%
1%

24%

1%
1%

11%

8%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

303 247

502 356
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners broeK (Centrum) (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De sector Broek (Centrum) valt 
binnen type E1.Zowel inwo-
ners van Belgische herkomst 
als inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst verhuizen veel 
naar sectoren van dit type. Bij 
beide groepen is het aandeel 
dat naar type E1 gaat groter 
dan het aandeel dat naar type 
E2 gaat. Toch is het aandeel 
verhuizers van niet-Belgische 
herkomst dat reeds in een 
type E gebied woonde in 2010 
beperkt. Dit kan verklaard 
worden doordat de belangrijk-
ste instroom uit Brussel komt, 
wat niet is opgenomen in de 
typologie. 

Verhuizers van Belgische her-
komst komen vaak uit secto-
ren van type A. Vaker dan dat 
ze er naartoe verhuizen, wat 
enkel in deze case study voor 
komt. De dynamiek met type A 
sectoren is voor de groep van 
niet-Belgische herkomst is wel 
zoals verwacht: zeer weinig 
inwoners komen er vandaan 
en een grotere maar beperkte 
hoeveelheid gaat er wonen in 
2020.
Ongeacht de herkomstnatio-
naliteit zien we ook een kleine 
dynamiek met de uitwaaie-
ringssectoren (type F). Het 
gaat hier om zowel inkomende 
als uitgaande verhuisbewe-
gingen.

We hebben geen informatie 
meer van een kwart van de 
verhuizende inwoners van 
Belgische herkomst 2020. 
Dit is veel in vergelijking met 
andere cases.

9%

17%

2%

21%
16%

7%
21%

1%

5%

34%

12%

3%

2%

3%
4% 1%

2%

24%

17%
1%

33%

2%
12%

6%

4%

26%

5%

15%

25%

10%

9%

13%

6%

22%

5%
7%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

303 247

502 356
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Verhuisbewegingen Naar Broek (Centrum)
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Broek (Centrum)
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De verhuisbewegingen naar Broek (Centrum) van inwoners met Belgische herkomst komen sterk uit de buurgemeenten van Vil-
voorde en de noordkant van Brussel. Kleinere stromingen komen uit een veelvoud aan plaatsen. Dit in tegenstelling tot de meer 
lokale verhuisbewegingen van inwoners met niet-Belgische herkomst. Deze komen eenzijdiger en sterker uit het noorden van 
Brussel. De uitzonderingen komen uit de Brussels rand of Antwerpen. 

Buiten de kaart: 
Buitenland: 0-5
Wallonië: 8

Buiten de kaart: 
Buitenland: 83
Wallonië: 11



84H5. Microschaal

Verhuisbewegingen Uit Broek (Centrum)
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Broek (Centrum)
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De verhuisbewegingen uit Broek (Centrum) van inwoners met niet-Belgische herkomst vertonen meer diversiteit dan de inko-
mende verhuisstromen. Nog steeds is de noordrand van Brussel het zwaartepunt. Toch gaat er nu ook een duidelijkere beweging 
richting Antwerpen en in mindere mate ook richting Gent. Inwoners van Belgische herkomst blijven meer verspreid verhuizen, al 
blijft de as Antwerpen-Brussel het belangrijkste.  

Buiten de kaart: 
Geen Info: 64
Wallonië: 10

Buiten de kaart: 
Geen Info: 26
Wallonië: 18
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners broeK (Centrum) (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners uit de cohorte die in 
2010 nog niet in België woon-
den zijn zo goed als allemaal 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst. 
Slechts een derde van deze 
mensen woont in 2020 nog in 
de sector. Voor nieuwkomers 
uit het buitenland heeft de 
sector dus een hoog transitie-
gehalte. 
Ook verhuizen zij meer naar 
sectoren buiten Vilvoorde dan 
dat ze binnen de gemeente 
blijven wonen.

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

50%

50%

7%

32%

31%

22%

Woonplaats administratief

x

83
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners broeK (Centrum)  (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van de cohorte die 
in 2010 nog in het buitenland 
woonden en in 2020 weer 
verhuisd zijn, zijn zo goed 
als allemaal inwoners van 
niet-Belgische herkomst. 

Een derde van deze inwoners 
blijft in Vilvoorde wonen. Brus-
sel en Wallonië is de tweede 
grootste categorie. 

Wie binnen Vlaams Brabant 
blijft wonen, woont voorna-
melijk in een randstedelijke 
sector. Verhuizers die de pro-
vincie verlaten verdelen zich 
over stedelijke, randstedelijke 
en landelijke sectoren. 

100%

12%

36%

14%
6%

6%

18%

6%

2%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

x

50
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners broeK (Centrum) (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van de cohorte die 
in 2010 nog in het buitenland 
woonden, verhuizen het meest 
naar sectoren met een hoge 
verstedelijking en superdiver-
siteit. Het gaat hier zowel over 
sectoren van type E1, type E2 
en sectoren binnen Brussel.

Toch vinden ook deze verhui-
zers hun weg naar sectoren 
met een beperkte tot zeer 
beperkte diversiteit. Waar voor 
de volledige cohorte het aan-
deel inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst dat naar een 
sector van type A1 verhuisde 
nog zeer beperkt was, is dit 
hier 8%.

Tenslotte verhuist ook een 
klein aandeel naar de uitwaai-
eringssectoren van type F.

14%

2%

14%

4%

12%

16%

30%

8%

100%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

50

x
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case study: Sint Niklaas

Ankerstraat
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Ankerstraat is een statistische sector gelegen in Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen. De sector is cen-
traal gelegen in de verstedelijkte kern. In 2020 woonden er 3325 inwoners (volgens het rijksregister). 

De sector valt binnen het type E2 in de typologie: verstedelijkte en superdiverse gebieden met veel ver-
schillende herkomstnationaliteiten. We verwachten hier op bovenlokaal niveau een verhuisdynamiek te 
zien met Antwerpen en Gent. Ook ligt deze stad niet ver van de Nederlandse grens, waardoor het aanne-
melijk is dat er een verhuisdynamiek bestaat met gemeenten in de grensgregio. 

case study: Sint Niklaas

Ankerstraat
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Het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnatio-
naliteit is gestegen tussen 2000 
en 2020 van 18% tot 44%. Vooral 
vanaf 2007 is er een sterke stij-
ging te zien. 

Op het bevolkingsdiagram van 
2020 is de sterke vertegenwoor-
diging te zien van de leeftijds-
groepen tussen 20 en 35 jaar. 
Er zijn iets minder kinderen dan 
gemiddeld in Vlaanderen en 
ook minder 40’ers en 50’ers. Wel 
zijn de jongere leeftijdsgroe-
pen sterk divers met een grote 
meerderheid van kinderen van 
niet-Belgische herkomst. In de 
sector liggen enkele verzorgings-
tehuizen, wat een verklaring kan 
zijn voor de bredere top in het 
bevolkingsdiagram.

Het saldo van de verhuisbewe-
gingen in 2020 laat zien dat de 
sector inwoners verliest aan 
andere sectoren binnen de 
gemeente Sint-Niklaas. Van 
andere gemeenten in België wint 
het dan weer inwoners, met op 
kop inwoners uit andere Vlaam-
se gemeenten. Het saldo met 
andere gemeenten in Vlaanderen 
is eerder hoog vergeleken met de 
andere cases in deze studie. 
Ook het saldo met het buitenland 
is positief en hoog in vergelijking 
met de andere cases. Er komen 
meer mensen toe uit het bui-
tenland dan dat ze er naartoe 
vertrekken.
De sector ontvangt dus ver-
huizers uit Vlaanderen en het 
buitenland, maar verliest er ook 
weer aan de andere sectoren van 
de stad.

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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38%
62%

24%

76%

Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 3895 geregistreerde inwoners. 62% van de inwoners in de 
cohorte heeft een Belgische herkomstnationaliteit. 76% van de inwoners is geboren 
binnen België

7%

18%

10%

12%

25%

20202010
2014
2015
2016

23%

42%
47%16%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de algemene verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwij-
ze wonen alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 
2010 en 2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde slechts 42% van de cohorte in de sector Ankerstraat. In vergelijking met de andere cases is dit het 
laagste aandeel inwoners die in 2010 al in de sector woonden.Dit wil zeggen dat meer dan de helft van de inwoners 
pas verhuisde naar de sector na 2010. 41% van de inwoners woonde op een andere plaats in België. Meer dan de helft 
van deze verhuizers komt uit de eigen gemeente, wat een opvallende vaststelling is aangezien dit slechts bij één 
andere case study ook het geval is. 17% van de inwoners was nog niet geregistreerd in 2010. Hiervan komt een kleine 
meerderheid uit het buitenland. 7% van de inwoners binnen de cohorte zijn pas geboren na 2010.

In 2020 zien we dat slechts 47% van de cohorte nog in de sector woont. Ook hier is dit het laagste aandeel binnen de 
9 case studies. Er is dus een intense verhuisdynamiek in deze sector. 41% van de inwoners in de cohorte is verhuisd 
binnen België. Ook hier is een kleine meerderheid van de verhuizers binnen de eigen gemeente gebleven. Tenslotte 
hebben we van 12% van de inwoners geen informatie meer in 2020. Dat is vrij veel in vergelijking met de andere 
sectoren. We kunnen echter geen onderscheid maken tussen de mensen die gestorven zijn en de mensen die naar 
het buitenland verhuisd zijn. 

In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan 
op de inwoners die verhuisden binnen de periode die we onderzoeken

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners anKerstraat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van Belgische her-
komst wonen bijna twee keer 
zo veel al in de sector in 2010, 
als inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst. 
Veel inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst wonen in 2010 
nog in het buitenland of zijn 
dan nog niet geboren.

Inwoners die naar Ankerstraat 
verhuizen, komen iets vaker uit 
de eigen gemeente, ongeacht 
de herkomst. De populariteit 
van de eigen gemeente is ook 
ze zien bij de inwoners die in 
2020 verhuisd zijn. Al is dit 
sterker bij de inwoners van 
niet-Belgische herkomst. 

In 2020 woont nog slechts een 
minderheid van de cohorte 
in dezelfde sector. Al is het 
aandeel dat nog in de eigen 
sector woont bij de groep 
van niet-Belgische herkomst 
groter dan in 2010, nog steeds 
is de helft van de inwoners 
verhuisd. 
Het aandeel inwoners waar we 
geen informatie van hebben in 
2020 is groter bij de inwoners 
van Belgische herkomst dan 
bij de inwoners van niet-Bel-
gische herkomst. Gezien de 
bevolkingspiramide en de 
aanwezigheid van woonzorg-
voorzieningen in de sector 
spelen hier waarschijnlijk sterf-
gevallen in mee.

Geen informatie

3%

50%

25%

21%

1%

49%

20%

17%

14%

28%

19%

12%

27%

14%
45%

31%

15%

9%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

2411 2411

1484 1484
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners anKerstraat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De verhuizende inwoners van 
Belgische herkomst die niet 
uit de eigen gemeente komen, 
komen het vaakste uit de 
eigen provincie. Het gaat hier 
voornamelijk over landelijke en 
verstedelijkte sectoren. Toch 
komt ook nog meer dan één op 
tien verhuizers van een sector 
buiten Oost-Vlaanderen. Hier 
gaat het het vaakst over ver-
stedelijkte sectoren. 
Het verhuispatroon voor ver-
trekkende inwoners van Belgi-
sche herkomst is gelijkaardig.

Verhuizers van niet-Belgische 
herkomst komen voornamelijk 
uit verstedelijkte gebieden, 
zowel van binnen de provincie 
als daarbuiten. 
Ook de inwoners die uit de 
sector verhuizen en niet in 
Sint-Niklaas blijven wonen, 
verhuizen voornamelijk naar 
verstedelijkte gebieden. Als ze 
in de eigen provincie blijven 
wonen, winnen ook de meer 
landelijke sectoren terrein.

Van meer dan een kwart van 
de verhuizers van Belgische 
herkomst hebben we geen 
adresregistratie meer in 
2020. De aanwezigheid van 
zorgvoorzieningen in de sector 
zal invloed hebben op het hoge 
sterftecijfer.

51%

11%

5%

13%

7%

4%

5% 1%

57%

8%

3%

7%

13%

1%
1%
2%

16%

40%

8%5%
11%

3%
2%
1%

26%

26%

6%

2%
1%

6%1%1%
19%

37%

1%

2%

5%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

1201 1237

1064 823
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners anKerstraat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De sector Ankerstraat ligt 
binnen type E2: Stedelijk en 
superdivers met diverse her-
komstnationaliteiten. Er is een 
duidelijke verhuisdynamiek 
met andere sectoren van type 
E2 ongeacht de herkomstnati-
onaliteit. Ook met type E1 zien 
we veel verhuisbewegingen, 
al is dit aandeel steeds kleiner 
dan de verhuisbewegingen 
met E2. Een uitzondering 
hierop zijn de inkomende 
verhuizers van niet-Belgische 
herkomst. Zij komen ook vaker 
uit sectoren van type E1.

Het tweede belangrijke type is 
type A, de sectoren waar een 
beperkte diverse bevolking 
woont. Een groot aandeel van 
de inwoners van Belgische 
herkomst, komt uit type A. Dit 
is veel minder het geval voor 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst. Wel verhuist, onge-
acht de herkomstnationaliteit 
een groot aandeel inwoners 
naar sectoren van dit type in 
2020.

11%

31%

18%

29%

3%

5% 1%
1% 10%

27%

12%21%

2%

1%

26%

1%

2% 8%

16%

15%

2%
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19%

37%

4%

27%

20%

30%

1%
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1%

16%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

1201 1237

1064 823
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Verhuisbewegingen Naar Ankerstraat
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Ankerstraat
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De inwoners van niet-Belgische herkomst die verhuizen naar Ankerstraat komen van een beperkt aantal verschillende plaatsen 
in België. Een belangrijk aandeel van deze groep woont in 2010 nog in het buitenland. Zij komen voornamelijk uit Sint-Niklaas en 
de buurgemeenten. Ook zijn er duidelijk dynamieken te zien met Lokeren, Gent, Antwerpen en Brussel. Inwoners van Belgische 
herkomst komen het meest uit de randgemeenten rond Sint-Niklaas. Ook is er een sterke verhuisdynamiek met de steden Gent 
en Antwerpen en de volledige zone daartussen.

Buiten de kaart: 
Buitenland: 14
Wallonië: 5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 398
Wallonië: 0-5
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Verhuisbewegingen Uit Ankerstraat
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Ankerstraat
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De uitgaande verhuisbewegingen hebben voor beide herkomstgroepen hun zwaartepunt in Sint-Niklaas zelf en de directe buur-
gemeenten. De inwoners van Belgische herkomst die verder verhuizen, doen dit naar meer verschillende plaatsen dan de inwo-
ners van niet-Belgische herkomst. Deze laatste groep blijft voornamelijk verbonden met de grotere steden Gent, Antwerpen en 
Brussel.

Buiten de kaart: 
Geen Info: 326
Wallonië: 10

Buiten de kaart: 
Geen Info: 130
Wallonië: 5
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners anKerstraat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van de sector die in 
2010 nog niet in België gere-
gistreerd stonden, wonen in 
2020 grotendeels niet meer in 
de sector Ankerstraat. Zowel 
bij de inwoners van Belgische 
herkomst als bij de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
woont nog slechts 30% in de 
sector in 2020. 

De meeste verhuizers ver-
huizen binnen de gemeente. 
Vooral bij de inwoners van 
Belgische herkomst speelt dit 
sterk. 
Tenslotte weten we van 20% 
van de inwoners van Belgi-
sche herkomst en 16% van de 
inwoners van niet-Belgische 
herkomst niet waar ze zich 
bevinden in 2020.

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

29%

43%

7%

21%

32%

35%

17%

16%

Woonplaats administratief

14

398
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners anKerstraat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog 
in het buitenland woonden 
en in 2020 niet meer in de 
sector, blijven voornamelijk in 
Sint-Niklaas wonen. Inwoners 
die de gemeente verlaten, zijn 
bijna uitsluitend inwoners van 
niet-Belgische herkomst. Zij 
wonen in 2020 voornamellijk in 
verstedelijkte sectoren zowel 
binnen als buiten de provincie. 
Binnen Oost-Vlaanderen zien 
we ook veel verhuisbewegin-
gen naar landelijke sectoren. 
Dit komt overeen met de 
verhuispatronen die we zagen 
in de volledige cohorte. 

60%
30%

10%

7%
3%

7%

1%

23%
52%

1%
1%

6%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

10

271
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners anKerstraat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog in 
het buitenland woonden en in 
2020 Ankerstraat weer hebben 
verlaten, verhuizen het vaakst 
naar andere sectoren van type 
E2 of naar sectoren van type 
E1. Ook is er een duidelijke 
dynamiek met sectoren van 
type A2, waar een beperkt 
diverse bevolking woont. Deze 
patronen lopen gelijk met de 
observaties voor de volledige 
cohorte.  

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst vertonen nog een 
beperkte dynamiek met uit-
waaieringssectoren van type F 
en met Brussel. 

1%

23%

1%

20%

10%

20%

20%

30%

26%

16%

28%

3%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

10

271
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case study: Denderleeuw

Denderleeuw-Dorp 
-Station-Iddergem
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Denderleeuw-Dorp-Station-Iddergem is een sector binnen de gemeente Denderleeuw, Oost-Vlaanderen. Deze gemeente ligt 
in de Denderstreek en grenst aan de provincie Vlaams Brabant. 
In 2020 wonen 2285 inwoners in de sector (volgens het Rijksregister).

De sector hoort bij typologie E2: verstedelijkte en superdiverse gebieden met veel verschillende herkomstnationaliteiten.
We verwachten in deze sector een dynamiek met de Denderregio en Aalst. Doordat er een goede verbinding is met Brussel 
verwachten we ook vanuit de hoofdstad migratie, die in veel gevallen zal bestaan uit inwoners van niet-Belgische herkomst. 
Op die manier is de gemeente eerder een secundaire aankomstplek voor inwoners die reeds in België wonen, dan een aan-
komstplek voor mensen die rechtstreeks uit het buitenland verhuizen. Aangezien de gemeente Denderleeuw grenst met de 
provincie Vlaams Brabant zullen ook veel meer lokale verhuisbewegingen provinciegrenzen overschrijden.

case study: Denderleeuw

Denderleeuw-Dorp-Station-Iddergem
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Het aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst in deze 
sector is sterk gestegen tussen 
2000 en 2020. Van 6% is het 
aandeel intussen gestegen tot 
bijna 36% van de bevolking met 
een niet-Belgische herkomstnati-
onaliteit.

Op het bevolkingsdiagram zien 
we dat de structuur van de bevol-
king in Denderleeuw-Dorp-Stati-
on-Iddergem vrij goed de struc-
tuur van de Vlaamse bevolking 
volgt. Diversiteit is voornamelijk 
terug te vinden bij de jongere be-
volkingsgroepen. Ook is te zien 
dat de leeftijdsgroepen tussen 
5 jaar en 20 jaar wat groter en 
diverser zijn dan gemiddeld in 
Vlaanderen.

Het saldo aan verhuisbewegin-
gen van 2020 laat zien waar de 
sector inwoners aan verliest 
en waar ze inwoners wint. De 
saldi zijn voor deze sector niet zo 
hoog. Het patroon is echter wel 
duidelijk: de grootste winst aan 
inwoners komt uit Brussel. Ook 
komen er meer mensen toe uit 
het buitenland dan dat er ver-
trekken. Dit is echter voor heel 
Vlaanderen het geval en daar is 
het saldo gemiddeld hoger dan 
voor Denderleeuw-Dorp-Stati-
on-Iddergem. De sector verliest 
wel inwoners aan de andere 
sectoren binnen de gemeen-
te Denderleeuw en de andere 
gemeenten in Vlaanderen en 
Wallonië.

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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25%

75%

13%

87%

Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 2544 geregistreerde inwoners. Drie op vier van deze mensen 
heeft een Belgische herkomstnationaliteit. Ook is de overgrote meerderheid gebo-
ren in België: slechts 13% van de inwoners is geboren in het buitenland. Hiermee is 
deze sector de sector met het grootste aandeel inwoners van Belgische herkomst en 
het grootste aandeel aan inwoners geboren in België van deze case studies.

4%

12%

2% 10%

12%

20202010
2014
2015
2016

5%

77%

53%
25%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de algemene verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwijze 
wonen alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 2010 en 
2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde 77% van de inwoners binnen de cohorte al in de sector Denderleeuw-Dorp-Station-Iddergem. In vergelij-
king met dezelfde cijfers van de andere cases is dit een hoog aandeel. 17% van de inwoners woonden in 2010 nog op een 
andere plek in België, het grootste deel hiervan buiten de gemeente Denderleeuw. Van 6% was er nog geen registratie, 
wat het laagste aandeel is van alle case studies. Slechts 4% van de cohorte is geboren na 2010 en 2% woonde nog in het 
buitenland. 

In 2020 is het aandeel dat nog in de sector woont opvallend laag: slechts 53% van de inwoners in de cohorte woont nog 
in Denderleeuw-Dorp-Station-Iddergem. Deze sector hoort zo bij de drie cases waar het aandeel inwoners dat nog in de 
sector woont in 2020 het laagst is. Ook opvallend is dat het de enige case is waar het aandeel inwoners dat in 2010 al in de 
sector woonde hoger is dan het aandeel inwoners dat nog in de sector woont in 2020. In 2020 woont 37% van de inwoners 
binnen de cohorte op een andere plaats in België. Een deel hiervan blijft binnen de eigen gemeente, maar het aandeel 
dat buiten Denderleeuw gaat wonen ligt twee keer zo hoog. 10% van de inwoners van de cohorte staat niet meer geregis-
treerd in 2020.

In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan op de  
inwoners die verhuisden binnen de periode die we onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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Verhuisbewegingen Van inwoners denderleeuw - dorp - 
station - iddergem (‘14-’16)

2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Het aandeel inwoners dat in 
2010 al in de sector woont is 
hoog voor beide herkomst-
groepen. De cijfers voor 2020 
komen meer in de buurt van 
de aandelen die we zagen bij 
andere cases. Toch is daardoor 
deze case de enige waar voor 
beide herkomstgroepen het 
aandeel inwoners dat nog in 
de sector woont in 2020, lager 
is dan het aandeel dat al in de 
sector woonde in 2010.
Het is ook de case met het 
grootste verschil tussen 2020 
en 2010.

De inwoners die verhuizen 
doen dit meestal niet binnen 
de eigen gemeente. 

Bij de inwoners van niet-Bel-
gische herkomst woonde nog 
geen 10% in het buitenland in 
2010. Dit is weinig in vergelij-
king met de andere cases.

Geen informatie

82%
5%

10%
3%

52%

13%

24%

11%

62%

5%

18%

9%
6%

56%

9%

28%

6%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

1905 1905

639 639
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2010 2020

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

In de verhuisbewegingen zien 
we dat, meer dan in de andere 
cases, inwoners verhuizen over 
de provinciegrenzen heen. 
Vooral bij de inwoners van 
Belgische herkomst is er een 
grote dynamiek te zien met 
verstedelijkte en randstedelijke 
sectoren buiten de provincie. 
Bij de inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst is deze nog niet 
echt aanwezig in de cijfers van 
2010, maar wel in de cijfers 
van 2020.

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst die nog niet in 
Denderleeuw woonden in 
2010, komen voornamelijk 
uit Brussel (en Wallonië). Ook 
inwoners die uit de sector 
vertrekken, verhuizen nog 
vaak naar Brusselse en Waalse 
gemeenten. Deze beweging is 
ook aanwezig voor inwoners 
van Belgische herkomst, maar 
in veel mindere mate.

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst verhuizen voor-
namelijk naar verstedelijkte 
sectoren, maar ook naar 
landelijke sectoren zowel in de 
eigen provincie als daarbuiten.

Het aandeel inwoners dat nog 
niet geboren was in 2010 ligt 
opvallend gelijk voor de twee 
deelgroepen. Er zijn dus veel 
jonge kinderen in de data- 
set, zowel van Belgische als 
niet-Belgische herkomst. 

28%

11%

5%
13%

7%

10%

4%

14%

1%
5%

13%

6%

2%

5%

4%

17%23%

29%
21%

16%

4%
9%8%

4%

6%

18%

14%

28%

9%

6%

10%
13%

6%

4%

2%

22%

Verhuisbewegingen Van inwoners denderleeuw - dorp - 
station - iddergem (‘14-’16)

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

350 915

241 278
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2010 2020

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De sector Denderleeuw- 
Dorp-Station-Iddergem ligt 
binnen type E2, verstedelijkte 
en superdiverse gebieden met 
verschillende herkomstnatio-
naliteiten en veel inwoners die 
in 2010 nog niet in de sector 
wonen, woonden toen in een 
andere sector van type E2. Bij 
de inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst ligt het aandeel 
een stuk lager dan bij de groep 
van Belgische herkomst, maar 
hier komt ook een kwart uit 
Brussel. Brussel is niet opgeno-
men in de typologie, maar kan 
ook gelden als een stedelijke 
en superdiverse omgeving.  
Er is weinig uitwisseling met 
sectoren binnen type E1.

Inwoners van Belgische her-
komst verhuizen zowel van als 
naar sectoren van type A. Bij 
de inwoners van niet-Belgische 
herkomst is deze verhuisdy-
namiek eenzijdiger: er wordt 
vooral naar sectoren van type 
A verhuisd.

Een beperkt aandeel inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
verhuist ook naar sectoren van 
type F.

5%

8%

21%

1%

48%

1%

1%

14%
1%

5%
2%

24%

27%2%

17%

23%

1%

10%

25%

1%

39%

1%

1%

22%

1%

6%

21%

3%

37%

1%

13%

5%

14%

Verhuisbewegingen Van inwoners denderleeuw - dorp - 
station - iddergem (‘14-’16)

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

350 915

241 278



111 H5. Microschaal

Verhuisbewegingen Naar Denderleeuw - Dorp - Station - Iddergem
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Denderleeuw - Dorp - Station - Iddergem
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De inwoners van Belgische herkomst die verhuizen naar Denderleeuw - Dorp - Station - Iddergem komen sterk uit de nabije 
omgeving: Denderleeuw of de buurgemeenten. Ook uit steden als Gent, Aalst en (het noorden van) Brussel komen mensen toe. 
Dit is veel beperkter voor de inwoners van niet-Belgische herkomst. Inwoners die niet uit de directe omgeving komen, komen zo 
goed als allemaal uit het noordwesten van Brussel. We zien hier duidelijk de invloed van de hoofdstad in de verder verspreiding 
van diversiteit.

Buiten de kaart: 
Buitenland: 5
Wallonië: 0-5

Buiten de kaart: 
Buitenland: 55
Wallonië: 0-5
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Verhuisbewegingen Uit Denderleeuw - Dorp - Station - Iddergem
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Denderleeuw - Dorp - Station - Iddergem
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De verhuisbewegingen van inwoners van Belgische herkomst uit Denderleeuw - Dorp - Station - Iddergem gaan naar veel meer 
verschillende én verdere locaties dan die van inwoners van niet-Belgische herkomst. De grootste dynamiek is nog steeds met de 
eigen gemeenten en de randgemeentes van Denderleeuw. Inwoners van niet-Belgische herkomst hebben nog een sterke relatie 
met Brussel en ook met Gent. Inwoners van Belgische herkomst gaan niet meer zoveel naar Brussel, maar verhuizen veel verder 
naar heel Vlaanderen en opvallend veel naar de kust.

Buiten de kaart: 
Geen Info: 201
Wallonië: 12

Buiten de kaart: 
Geen Info: 38
Wallonië: 14
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2010 2020

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners die in 2010 nog in het 
buitenland woonden, wonen 
in 2020 slechts beperkt nog in 
Denderleeuw- Dorp - Station 
-Iddergem. 

Inwoners die verhuizen doen 
dat voornamelijk buiten de 
gemeente. 

Een kwart van de inwoners 
van niet-Belgische herkomst 
die nog in het buitenland 
woonden in 2010 is niet meer 
in België geregistreerd in 2020.

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie
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60%

40%

24%
27%

9%

Verhuisbewegingen uit het buitenland Van inwoners 
denderleeuw - dorp - station - iddergem (‘14-’16)

Woonplaats administratief
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2010 2020

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst die in 2010 nog 
in het buitenland woonden en 
in 2020 niet meer in de sector 
wonen, wonen voornamelijk 
buiten de eigen gemeente. De 
meesten blijven binnen  
provincie Oost-Vlaanderen 
wonen, in een verstedelijkte 
omgeving. 

Toch woont ook 20% in een 
landelijke omgeving, hetzij 
binnen de provincie hetzij in 
een andere Vlaamse provincie. 

Van een derde van de inwo-
ners weten we niet waar ze 
zich bevinden in 2020.

25%

25% 25%

25%

13%

30%

10%3%

10%

3%

33%

Verhuisbewegingen uit het buitenland Van inwoners 
denderleeuw - dorp - station - iddergem (‘14-’16)

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)
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2010 2020

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Verhuizende inwoners van 
niet-Belgische herkomst die 
in 2010 nog in het buitenland 
woonden, wonen in 2020 vaak 
ook in een type E2 gebied 
of in een type E1 gebied. In 
vergelijking met de dynamiek 
van de volledige cohorte, zien 
we hier verhoudingsgewijs 
meer verhuisbewegingen naar 
sectoren van type E1.

27% verhuist naar een sector 
van type A, waar weinig tot 
zeer weinig diversiteit aanwe-
zig  is.

Er wordt niet naar Brussel ver-
huisd, maar wel naar Wallonië.
Ook is er een opvallende 3% 
die een verhuisbeweging 
maakt naar een sector in het 
grensgebied met Nederland. 
Gezien de beperkte grootte 
van de studiegroep, gaat het 
hier over een verhuisbeweging 
van 1 persoon.

32%

50%

25%

25%

10%

17%

3%

13%

22%

3%

Verhuisbewegingen uit het buitenland Van inwoners 
denderleeuw - dorp - station - iddergem (‘14-’16)

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

40
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case study: Dilbeek

Stichelgat
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case study: Dilbeek

Stichelgat
De statistische sector Stichelgat ligt in de gemeente Dilbeek, Vlaams Brabant. De gemeente grenst aan het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en Dilbeek is deel van de Vlaamse rand rond Brussel. 
In 2020 wonen 1889 inwoners in de sector (volgens het Rijksregister).

De sector valt onder typologie F: gebieden met een uitwaaiering van superdiversiteit. We verwachten dat deze sector diver-
sifieert onder invloed van het nabije Brussel. Inwoners van Brussel met een niet-Belgische herkomstnationaliteit zoeken een 
woning in de groenere rand, vergelijkbaar met inwoners van Belgische nationaliteit. Gezien de woontypologie en de woon-
prijzen in deze sector verwachten we hier verhuisbewegingen vanuit Brussel die gekenmerkt worden door een opwaartse 
sociale mobiliteit, of die een combinatie zijn van witte en gekleurde stadsvlucht.
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Het aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst in deze 
sector is sterk gestegen tussen 
2000 en 2020. Van 10% in 2000 
is het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationa-
liteit intussen gestegen tot bijna 
41% in 2020. 

Op het bevolkingsdiagram zien 
we dat de grootste diversi-
teit aanwezig is bij de jongste 
bevolkingsgroepen. Ook is er 
een opvallende afwezigheid van 
inwoners tussen de 20 en de 35 
jaar. Jonge starters op de wo-
ningmarkt lijken minder aanwe-
zig in de sector.

Het saldo aan verhuisbewegin-
gen van 2020 laat zien dat de 
sector inwoners aan de eigen 
gemeente. Ook aan Waalse 
gemeenten verliest Stichelgat 
inwoners. De saldi zijn echter 
niet zo heel hoog. Veel duidelijker 
is de netto winst aan inwoners 
vanuit Brussel. Ook uit Vlaamse 
gemeenten en het buitenland 
komen meer inwoners toe dan 
dat er vertrekken. Aangezien de 
bevolking in Brussel zeer divers 
is, is een belangrijk deel van de 
inkomende verhuisbewegingen 
dat ook. 

Aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 

Bevolkingsdiagram 2020

Verhuisbewegingensaldo per 1.000 inwoners (2020)
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70%
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Dataset voor het verhuisonderzoek:

De onderzochte cohorte bestaat uit inwoners die minsten één adresregistratie 
hebben in de sector in 2014, 2015 of 2016. Van deze inwoners wordt de herkomstna-
tionaliteit, het land van geboorte, de woonplaats in 2010 en de woonplaats in 2020 
verzameld. Inwoners die in 2010 geen adresregistratie hebben, zijn op dat ogenblik 
nog niet geboren, of wonen dan nog in het buitenland. Om hier een onderscheid in 
te kunnen maken, gaan we de leeftijd van inwoner na. Inwoners die in 2020 geen 
adresregistratie hebben, zijn inmiddels gestorven of verhuisden naar het buitenland.  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken 
dus vallen al deze inwoners onder de categorie ‘Geen Informatie’.

In de cohorte zitten 2072 geregistreerde inwoners. Bijna 70% van de mensen in de 
cohorte heeft een Belgische herkomstnationaliteit. Ook de inwoners die in België 
geboren zijn, zijn in de ruime meerderheid: 86% van de inwoners in de cohorte is 
geboren in ons land. In vergelijking met de cijfers van de andere cases is dit een zeer 
hoog aandeel; Slechts 13% van de mensen in de cohorte is geboren in het buitenland 
en verhuisde in de loop van hun leven naar België. 

5%

22%

3% 7%

9%

20202010
2014
2015
2016

5%

65%

66%18%

De donut-diagrammen geven een eerste beeld van de algemene verhuisdynamiek in de cohorte. Logischerwij-
ze wonen alle mensen in de dataset in de ‘Eigen sector’ in 2014-2015-2016, vandaar de rode cirkel in het midden. In 
2010 en 2020 is dit niet het geval. 

In 2010 woonde 65% van de inwoners in de cohorte al in Stichelgat. 27% van de inwoners woonde op dat ogenblik 
nog op een andere plaats in België. Ook in deze case komen nieuwe inwoners vaker van buiten de gemeente dan van 
binnen de gemeente. Slechts 5% woonde in 2010 al in Dilbeek in 2010. 7% van de cohorte heeft geen registratie in 
2010, dit is een laag aandeel in vergelijking met de andere sectoren. Hiervan is iets meer dan de helft pas geboren na 
2010. Slechts 3% van de mensen in de dataset woonden in 2010 nog in het buitenland. 

In 2020 woont nog 66% van de cohorte in dezelfde sector. 27% van de inwoners verhuisden binnen België, waarvan 
ongeveer 10% binnen Dilbeek blijft. Er zijn meer mensen die naar andere plaatsen in België verhuizen. Toch is het 
aandeel dat in Dilbeek blijft, groter dan het aandeel dat van Dilbeek kwam in de cijfers van 2010. De inwoners verhui-
zen dus vaker uit Stichelgat naar een andere plaats in de gemeente, dan dat ze uit de gemeente in Stichelgat gaan 
wonen. 7% heeft geen registratie meer in 2020.  

In de figuren die volgen zal een onderscheid gemaakt worden naar herkomstnationaliteit en wordt dieper ingegaan 
op de inwoners die wel verhuisden binnen de periode die we onderzoeken. 

Belgische herkomstnationaliteit

niet-Belgische herkomstnationaliteit

Belgisch Geboorteland

niet-Belgisch Geboorteland

Woonplaats in 2010 Woonplaats in 2020

Inwoners naar herkomstnationaliteit

Inwoners naar geboorteland
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2010 2020

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Verhuisbewegingen Van inwoners stiChelgat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Een groot deel van de inwo-
ners van Belgische herkomst 
woonden al in de sector in 
2010. Dit is veel minder het 
geval voor inwoners van 
niet-Belgische herkomst. 
Zoals ook te zien was in 
verschillende andere cases, 
wordt het verschil tussen de 
herkomstgroepen kleiner voor 
de cijfers van 2020: twee derde 
van de inwoners wonen nog in 
Stichelgat in 2020, ongeacht 
de herkomstgroep.

De dynamiek met de eigen 
gemeente is niet zo heel 
sterk,beide herkomstgroepen 
verhuizen vaker van of naar 
een plaats buiten Dilbeek. 
Deze dynamiek is wel verge-
lijkbaar met die van de case in 
Denderleeuw, maar past niet 
in het patroon dat we bij de 
andere cases zien. 

Het aandeel inwoners dat nog 
in het buitenland woonde in 
2010 is niet groot, het is ook 
kleiner dan het aandeel jonge 
kinderen in de dataset.  

Het aandeel inwoners waar we 
geen informatie meer van heb-
ben in 2020 is groter voor de 
groep van Belgische herkomst. 
Op basis van de bevolkings-
piramide in deze sector is het 
aannemelijk dat er meer sterf-
gevallen zijn bij de inwoners 
van Belgische herkomst.

Geen informatie

43%

3%

37%

7%

9%

74%

6%

16%

4%

66%

9%

18%

8%

6%

67%

9%

19%

naar administratieVe afbaKening

Woonplaats administratief

1427 1427

645 645
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners stiChelgat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

De sector Stichelgat heeft een 
sterke verhuisdynamiek met 
Brussel. De uitwaaiering van 
superdiversiteit uit Brussel 
vertaalt zich naar een duidelij-
ke instroom van mensen van 
niet-Belgische herkomst. Ook 
bij de inwoners van Belgische 
herkomst is Brussel een be-
langrijk uitwisselingsgebied.

Bij inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst is het aandeel 
dat in Dilbeek blijft wonen in 
2020 groter dan het aandeel 
dat uit de gemeente komt 
in 2010. Dit verschil is niet 
aanwezig bij inwoners van 
Belgische herkomst. 

Inkomende verhuizers komen 
vaker uit de eigen provincie 
dan daarbuiten (uitgezonderd 
Brussel). Bij de uitgaande ver-
huisbewegingen blijft de eigen 
provincie belangrijk, maar 
winnen de andere Vlaamse 
provincies aan belang. Voor 
verhuizers van Belgische her-
komst gaat het hierbij vaker 
over randstedelijke en landelijk 
sectoren.
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24%
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25%
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21%

23%

27%

4%

3%1%

4%

5%

4%
36%

17%

naar VerstedelijKingsgraad

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

366 489

367 216
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2010 2020

Verhuisbewegingen Van inwoners stiChelgat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Stichelgat ligt binnen het 
invloedgebied van Brussel. Dit 
is te zien in de verhuisbewegin-
gen. Bij beide herkomstgroe-
pen is het aandeel inwoners 
dat uit Brussel komt dubbel zo 
groot als het aandeel dat naar 
Brussel vertrekt.Voornamelijk 
bij inwoners van niet-Belgische 
herkomst nemen deze verhuis-
bewegingen een groot aandeel 
in beslag. 

We zien ook dat inwoners van 
niet-Belgische herkomst die in 
2020 niet meer in Stichelgat 
wonen, hun weg vinden naar 
andere sectoren van type F, of 
naar sectoren van Type A. Dit 
zijn omgevingen waar diversi-
teit opkomend of nog zeer laag 
is. De inwoners die de omge-
keerde beweging maken en 
in 2010 nog in deze sectoren 
woonden, zijn voornamelijk 
van Belgische herkomst. 

Beide herkomstgroepen ver-
tonen ook een dynamiek met 
Wallonië. Bij de inwoners van 
niet-Belgische herkomst gaat 
het in veel grotere mate over 
inwoners die uit Stichelgat 
naar Wallonië vertrekken dan 
omgekeerd.
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1% 2% 10%
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20%

naar type superdiVersiteit

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

366 489

367 216
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Verhuisbewegingen Naar Stichelgat
Woonplaats in 2010 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Naar Stichelgat
Woonplaats in 2010 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

Buiten de kaart: 
Buitenland: 0-5
Wallonië: 31

De verhuisbewegingen naar Stichelgat komen sterk uit de nabije omgeving. Veel bewegingen blijven binnen de gemeente. Ook 
uit het westelijke deel van Brussel en uit de westrand rond Brussel vertrekken veel verhuistrajecten. Inwoners van Belgische her-
komst komen iets meer uit de westelijke buurgemeenten van Dilbeek tot de regio rond Aalst en ook uit Wallonië. 

Buiten de kaart: 
Buitenland: 48
Wallonië: 0-5
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Verhuisbewegingen Uit Stichelgat
Woonplaats in 2020 
Inwoners van Belgische Herkomst

Verhuisbewegingen Uit Stichelgat
Woonplaats in 2020 
Inwoners van niet-Belgische Herkomst

De verhuisbewegingen uit Stichelgat blijven ook weer sterk in de omliggende  sectoren en gemeenten tussen Brussel en Aalst. 
Inwoners van Belgische herkomst verhuizen nog verder richting Gent en de kust. De zuidelijke regio van Brussel is hier minder op 
te zien dan bij de verhuisbewegingen naar Stichelgat. Beide herkomstgroepen hebben ook een verhuisdynamiek met Wallonië.

Buiten de kaart: 
Geen Info: 113
Wallonië: 39

Buiten de kaart: 
Geen Info: 37
Wallonië: 29
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners stiChelgat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van Stichelgat die 
in 2010 nog in het buitenland 
woonden, zijn voornamelijk 
van niet-Belgische herkomst. 

De helft van hen woont in 
2020 nog steeds in de sector. 
Slechts een minderheid blijft 
na een verhuis binnen Dilbeek. 
Een kwart van de mensen 
heeft in 2020 weer geen regis-
tratie meer in België.

Eigen sector

Andere plaats in BE

Geboorte

Eigen gemeente

Buitenland

Geen informatie

33%

67%

50%

4%

19%

27%

Woonplaats administratief

x

48
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners stiChelgat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst die in 2010 nog in 
het buitenland woonden en in 
2020 niet meer in Stichelgat 
wonen, verhuizen grotendeels 
naar verstedelijkte gebieden. 
Dit is vaker buiten de provincie 
dan dat ze binnen de provincie  
blijven.
De meerderheid is echter niet 
meer geregistreerd in België 
in 2020.

33%

33%

33%

8%
4%

4%

21%

54%

8%

Eigen gemeente

Randstedelijk - Eigen provincie

Geboorte

Verstedelijkt - Eigen provincie

Landelijk - Eigen provincie

Geen informatie

Verstedelijkt
Randstedelijk
Landelijk

Wallonië en Brussel
Buitenland

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

x

24
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2010 2020

Verhuisbewegingen uit het buitenland 
Van inwoners stiChelgat (‘14-’16)

verdeeld naar herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Belgische herkomst

niet-Belgische herkomst

Inwoners van niet-Belgische 
herkomst die in het buitenland 
woonden in 2010 en in 2020 
niet meer in Stichelgat wonen, 
verhuizen voornamelijk naar 
sectoren van type E2.
Dat is opvallend aangezien 
binnen de hele cohorte slechts 
beperkt inwoners verhuisden 
naar sectoren van type E. 

Zowel Brussel als Wallonië 
blijven een belangrijk deel van 
de verhuisbewegingen.

33%

33%

33%

54%

8%

13%

4%

17%

4%

Typologie naar verstedelijking
(RURA 2021)

E1: Superdiv. Maghreb. herk

Wallonië

Geen informatie

E2: Superdiv. Diverse herk
F: Uitwaaiering v. Superdiv.
Brussel

A1: Zeer beperkte diversiteit

B1: Grensmigratie Nederland

C: Mijnregio Midden Limburg

A2: Beperkte diversiteit

B2: Grensmigratie Frankrijk

D: Hoog aandeel EU en OESO

Geboorte
Buitenland
<100 inwoners

Typologie van Superdiversiteit

24

x
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5.4. Besluit Microschaal

In dit deel van het onderzoek exploreerden we de ruimtelijke dy-
namieken en de processen van opschaling, spreiding en snelheid 
op microschaalniveau. Hiervoor analyseerden we negen cases, 
verdeeld over de zes typologieën van diversiteit en brachten we 
verhuisbewegingen naar en vanuit deze sectoren in beeld. 
De rapportering van deze explorerende studie valt op verschillen-
de manieren te lezen.

- Vanuit een lokale focus: Iedere casus biedt op zich een 
beeld van de statistische sector in een gemeente en geeft een 
beeld van de verhuisdynamieken en processen van superdiversi-
fiëring.

- Vanuit de typologie: Iedere casus illustreert en verdiept 
ook de typologie van superdiversiteit uit het vorige deel en maakt 
deze concreter.

- Vanuit de ruimtelijke dynamieken en de verschillen 
tussen de typologieën. Een transversale lezing van de verschil-
lende casussen geeft zo inzicht in de groeiende diversiteit in de 
diversiteit, ook in de ruimtelijke dynamieken ervan.

- Een methodische lezing, waarin we de mogelijkheden 
van de databanken en van deze analyse in kaart brengen.
In dit besluit brengen we transversale conclusies en evalueren we 
methodologisch deze exploratie-oefening. 

We zien verschillende  patronen: 

VLAANDEREN VERHUIST...

Een eerste vaststelling is dat er in de casusgebieden een sterke 
verhuisdynamiek en binnenlandse mobiliteit te zien is. In de meer-
derheid van de cases woont minstens een derde van de cohorte (de 
bewoners van de sector tussen 2014 en 2016) niet meer in dezelf-
de sector na 5 jaar. Net zoals relaties voor vele mensen niet meer 
voor het leven zijn, zijn mensen ook op de woonmarkt mobieler 
geworden. Er is meer interne migratie (Statistiek Vlaanderen, 
2021). Dit is een belangrijk gegeven daar een hoger aantal aan-
komers en vertrekkers de sociale cohesie in wijken en gemeenten 
minder evident kan maken: hoe hoger het aantal verhuisbewegin-
gen, hoe kleiner de kans dat bewoners elkaar al lange tijd kennen.
 
Van de onderzochte buurten hebben deze met de grootste diver-
siteit (Verstedelijkte en superdiverse gebieden: Type E) de hoog-
ste verhuisdynamiek. Onze aanpak laat niet toe een uitspraak 
doen over hoe lang deze mensen in de sector gewoond hebben. 
Wel krijgen we een beeld van de plaatsen waartussen inwoners 
verhuisden het voorbije decennium. Zo zien we dat inwoners die 
verhuizen naar de onderzochte sectoren, vaker van buiten de ge-
meente komen. Omgekeerd zien we dat mensen die uit de onder-
zochte sectoren zijn verhuisd, vaker in de gemeente blijven. Een 
deel van de onderzochte woonpaden van mensen met een migra-
tieachtergrond geven een beeld van stapsgewijze suburbanisatie.

Daarnaast zien we ook veel bewegingen die over provinciegren-
zen heen gaan. De verhuispatronen kunnen sterk verschillen tus-

sen sectoren en tussen herkomstgroepen. De verschillen in ver-
huisdynamieken hangen samen met vele factoren: huur- versus 
koopwoningen, bouwjaar van woningen, betaalbaarheid, leeftijd 
van bewoners en demografische transities (overlijden van een 
oude cohorte), specifieke wijkdynamieken, … Deze factoren uit-
gebreid behandelen valt niet binnen de scope van dit onderzoek, 
maar in de slotbeschouwing en in het kwalitatief deel van het on-
derzoek worden ze wel aangeraakt. 

VERHUISPATRONEN VERSCHILLEN NAAR HERKOMST

De verhuisintensiteit én de verhuispatronen verschillen naar de 
herkomst van de bewoners. Inwoners van Belgische herkomst 
vertonen doorgaans een grotere variatie in herkomst- en aan-
komstplekken. Inwoners van niet-Belgische herkomst komen va-
ker uit superdiverse en meer verstedelijkte gebieden. 
De casestudies bevestigen de eerder vastgestelde patronen van 
spreiding, uitwaaiering en opschaling. Inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst in de cohorte, woonden in 2010 minder vaak in 
de onderzochte sectoren dan inwoners van Belgische herkomst. 
Zij zijn dus vaker ‘nieuwe’ inwoners. Het aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst dat in 2020 nog in de sector woont, is 
in de meeste cases wel gestegen ten opzichte van de cijfers voor 
2010. Velen blijven dus na aankomst een tijd in de sector wonen. 
De verschillen in ruimtelijke dynamieken die we zien in de ver-
huisbewegingen van mensen van Belgische en niet-Belgische her-
komst kunnen evenwel niet alleen vanuit herkomstnationaliteit 
worden begrepen. Ze hangen samen met verschillen in leeftijd, 
gezinssituatie en socio-economische factoren. 

DIVERSITEIT IN DE DIVERSITEIT

De verschillen in verhuisdynamieken die we zien tussen de ver-
schillende types van de typologie van superdiversiteit (Hoofdstuk 
4), bevestigen en versterken de typologieconstructie. De sectoren 
van verschillende types superdiversiteit verschillen onderling in 
de aanwezige diversiteit, maar ook in hun verhuispatronen en di-
versifiëringsdynamieken. 
De types met de grootste superdiversiteit, vertonen ook in de 
casestudies meer variatie. Types E1 en E2 omvatten statistische 
sectoren met een brede waaier van superdiversiteit en ruimtelijke 
context. Het kan gaan over aankomstwijken in grootsteden, door-
gangswijken, of secundaire aankomstwijken. Ook binnen deze 
types kunnen er grote verschillen zijn in schaal, snelheid en sprei-
ding. Niet elke sector staat al even ver in het diversifiëringsproces 
en dat laat zich zien in de verhuisbewegingen. Er zijn cases waar 
het grootste deel van de inwoners geboren is in het buitenland 
en veel nieuwkomers een plaats zoeken. Er zijn ook cases waar 
de nieuwe inwoners voornamelijk tweede en derde generatie mi-
granten zijn die wel in België geboren en getogen zijn. 
Ten slotte zien we dat in de meer landelijke typologieën de di-
versiteit langzamer groeit. Weinig verhuizende inwoners van 
niet-Belgische herkomst komen uit een sector van type A, maar 
ze verhuizen er wel iets vaker naartoe. 
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OPSCHALING...MET STERKE ONDERLINGE VERSCHILLEN

In alle geanalyseerde sectoren is een opschaling van de diversi-
teit zichtbaar. De sectoren die al superdivers waren, diversifië-
ren verder1.  Bij een aantal onderzocht cases gaat het proces van 
opschaling bijzonder snel, met name in : Bareel-Park (Boom), 
Kronenburg (Antwerpen), Broek-Centrum (Vilvoorde), Anker-
straat (Sint-Niklaas), Denderleeuw-Dorp- Station-Iddergem 
(Denderleeuw) en Stichelgat (Dilbeek). Dit zijn alle vijf wijken van    
type E (verstedelijkt en superdivers) en of van type F (gebieden 
met een uitwaaiering van superdiversiteit). In de wijken in Boom, 
Sint-Niklaas, Denderleeuw en Dilbeek vertrok dit bovendien 
ook van een situatie waarbij de aanwezigheid van inwoners van  
niet-Belgische herkomst relatief beperkt was. In deze wijken zien 
we een sterk en snel veranderd profiel van de bevolking. 

OPSCHALING BETEKENT OOK... VERJONGING

De etnisch-culturele diversiteit is in alle onderzochte sectoren ho-
ger bij de jongere bevolkingsgroepen dan bij de oudere. Dit ligt in 
lijn met de observaties in Hoofdstuk 3 (Figuur 6 en Figuur 7). Bij 
een toenemende diversiteit zien we dan ook vaak een verjonging 
van de bevolking in de sector. Oudere inwoners van Belgische her-
komst overlijden of verlaten hun te grote gezinswoning. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor jongere inwoners, met een groter aandeel 
individuen en gezinnen van niet-Belgische herkomst. 
In sectoren die een sterke en snelle opschaling van superdiversi-
teit kennen, zien we duidelijk een combinatie van een veroude-
rende bevolking van Belgische herkomst in combinatie met een 
instroom van een jonge bevolking van niet-Belgische herkomst. In 
sectoren als Kronenburg (Antwerpen) en Bareel-Park (Boom) ligt 
het aandeel inwoners ouder dan 65 jaar sterk onder het Vlaam-
se gemiddelde. Waar dit Vlaamse gemiddelde in stijgende lijn is, 
is het aandeel oudere inwoners in de twee case studies al 30 jaar 
sterk dalend. In Ankerstraat (Sint-Niklaas), Denderleeuw-Dorp- 
Station-Iddergem (Denderleeuw) en Stichelgat (Dilbeek) is het 
aandeel oudere inwoners meer gelijkaardig aan het Vlaamse ge-
middelde. Al zien we hier ook zeer duidelijk in de bevolkingspi-
ramide dat de jongere generatie vele malen diverser zijn dan de 
oudere. De sectoren waar wel meer diversiteit te zien is bij de ou-
dere bevolkingsgroepen, hebben vaak een langere geschiedenis 
met migratie, bijvoorbeeld in de casus ‘Nieuwe Kempen’ in Genk. 

UITWAAIERING EN SUBURBANISATIE VAN  
SUPERDIVERSITEIT

We zien ook duidelijke processen van uitwaaiering en suburbani-
sering van superdiversiteit. Zowel bij inwoners van Belgische her-
komst als bij inwoners van niet-Belgische herkomst zien we ver-
huisbewegingen van meer diverse naar minder diverse sectoren. 
Grootstedelijke superdiverse aankomstwijken (casus Kronen-
burgwijk in Antwerpen/Deurne) kennen vanzelfsprekend een gro-
te instroom van nieuwkomers uit het buitenland. Ze kennen ook 
een hoge verhuisintensiteit, naar (iets) minder diverse stedelijke 
wijken in dezelfde stad of in andere steden. 
Vanuit superdiverse steden zien we uitwaaiering van inwoners 
van niet-Belgische herkomst naar sectoren, wijken en gemeenten 

1 Een uitzondering hierop is de case Broek (Centrum) in Vilvoorde, maar hier speelt de opening van residentiële voorzieningen voor ouderen een rol. 

in de rand (casussen Brusselse rand: Dilbeek, Vilvoorde & Tervu-
ren), naar kleinere centrumsteden (casus Boom) of verder uitwaai-
erend naar de rand (Denderstreek) of omliggende gemeenten (ca-
sus Nieuwe Kempen in de voormalige mijnstreek). Verder zien we 
in de sector Ankerstraat (Sint-Niklaas) dat aankomstwijken niet 
langer een exclusief gegeven zijn voor de grote steden (Antwer-
pen, Gent en Brussel), maar dat een centrumstad ook die rol kan 
opnemen (zie ook Schillebeeckx, 2019). 

Over de verschillende cases heen herkennen we een asymmetri-
sche verhuisrelatie met sectoren van type F, de uitwaaieringssec-
toren. Verhuizende inwoners van niet-Belgische herkomst ver-
huizen vaker naar een sector van type F, dan dat ze er vandaan 
komen. Bij inwoners van Belgische herkomst is dit verschil minder 
prominent aanwezig, doorgaans verhuizen zij ongeveer even vaak 
naar sectoren van type F als dat ze er vandaan komen. Ook bij de 
casus van Type F: Stichelgat (Dilbeek) zien we deze asymmetrie 
zeer sterk.

Ten slotte herkennen we het bestaan van secundaire aankomst-
wijken: sectoren waar relatief meer inwoners van niet-Belgische 
herkomst uit superdiverse wijken naar toe verhuizen en die daar-
door een versneld en intenser proces van opschaling kennen 
(casus Boom). Door simultane processen van sociale stijging en 
verdringing in de grotere steden, zoeken inwoners van niet-Bel-
gische herkomst uit deze steden elders een woonplaats. Hierbij 
speelt vaak ook de wens een woning te kunnen kopen en meer in 
het groen te wonen. Hoewel sociale stijging en gentrificatie twee 
sterk verschillende patronen zijn met een verschillende ruimtelij-
ke neerslag, gaan ze beiden gepaard met een suburbanisatiepro-
ces, zij het dan naar sterk verschillende plaatsen. Zo gaat de socia-
le stijging bijvoorbeeld eerder naar verkavelingswijken zoals dit in 
Dilbeek het geval was en is de diversifiëring van de Denderstreek 
eerder een resultaat van sociale verdringing. Het woonpatrimo-
nium, de beschikbaarheid en prijs zijn hierbij sturende factoren, 
evenals de bereikbaarheid. Vaak verhuizen deze mensen langs de 
assen waar openbaar vervoer (trein of bus) goed voorzien is, waar-
door contact met de meer grootstedelijke arbeidsmarkt, voorzie-
ningen of sociale netwerken mogelijk blijft. 

PROCESSEN VAN SUPER DIVERSIFIËRING GENEREREN  
RUIMTELIJKE DYNAMIEKEN

De groeiende aanwezigheid van superdiversiteit heeft een im-
pact op ruimtelijke behoeften. Veranderende ruimtebehoeften 
zijn echter niet zozeer gelinkt aan etnische herkomst, maar han-
gen veel meer samen met kenmerken op basis van gezinstype en 
leeftijd. We hebben gezien dat diversificatie vaak samengaat met 
een verjonging van de bevolking. In bepaalde onderzochte  sec-
toren is die demografische verandering vrij recent (Sint-Niklaas, 
Dilbeek, Denderleeuw) in andere cases is die reeds langer gaande 
(Boom, Deurne en Vilvoorde). Dit houdt in dat er meer nood zal 
zijn aan voorzieningen voor gezinnen en (jonge) kinderen, zoals 
speelruimte, maar ook scholen en vrijetijdsbesteding. Hier ligt 
een belangrijke uitdaging voor het ruimtelijk beleid. Hoe kan er 
(publieke) ruimte geboden worden aan deze groepen? We gaan 
hier in het kwalitatieve luik (Hoofdstuk 6) en in de slotreflectie 
(Hoofdstuk 7) verder op in. 
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METHODOLOGISCHE REFLECTIE

Dit deel was niet alleen een inhoudelijke exploratie, maar ook een 
methodologische. Het was de eerste keer dat op een dergelijke 
schaal, op basis van de databanken van de Vlaamse Statistische 
Autoriteit ,een cohortestudie gebeurde voor een periode van één 
decennium. 
Bovenstaande conclusies zijn slechts gebaseerd zijn op een 
beperkt aantal cases. Toch zien we dat de vaststellingen de 
ty-pologieconstructie staven. De trends die we in hoofdstuk 4 
(Mesoschaalniveau) vaststelden, worden bevestigd. 

Methodologisch kunnen we concluderen dat dit soort van diep-
te-analyse op het niveau van statistische sectoren bijzonder nut-
tig is om meer inzicht te krijgen in lokale processen van snelheid, 
opschaling en spreiding van superdiversiteit. Het draagt bij aan 
inzicht in de verhuisdynamieken van sectoren, in verschillen in 
woonpaden van inwoners en in ver¬schillen in processen van di-
versifiëring van sectoren, wijken en gemeenten. 

Anderzijds heeft de methodiek en deze exploratieve casestudie 
een aantal beperkingen blootgelegd.

- De dataverwerking voor de casestudies met een co-
horte-analyse is – zelfs met de huidige informatica – nog zeer 
complex en tijdsintensief. Dat zet voorlopig een rem op de onder-
zoeksmogelijkheden om dit op te schalen.

- Deze complexiteit maakt dat de analyse in dit deel nog 
een veel te rudimentaire tweedeling hanteert tussen verhuisbe-
weging van mensen van Belgische en niet-Belgische herkomst. 
Verdere verfijning naar verschillen binnen beide groepen is wen-
selijk en noodzakelijk, zowel om verschillende patronen te docu-
menteren tussen mensen van verschillende herkomst, als om ver-
schillen in sociaal-economische posities beter in kaart te brengen 
(en de verhoudingen tussen beide). De verschillen in verhuispatro-
nen maken duidelijk dat een verdere uitdieping van een superdi-
versiteitslens wenselijk zou zijn.

In de beschikbaarheid van data zou de mogelijkheid tot een meer 
doorgedreven koppeling aan woningkenmerken en -prijzen ons 
beter zicht geven op de factoren die deze verhuisdynamieken 
mee kunnen verklaren.

Toch kunnen we afrondend besluiten dat  een grootschaliger on-
derzoek, dat een relevante steekproef van statistische sectoren 
analyseert, het inzicht in ruimtelijke dynamieken van verhuisbe-
wegingen van de bevolking als geheel en van processen van su-
perdiversifiëring kan versterken.
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