
      Eindrapport
DEPARTEMENT
OMGEVING

omgevingvlaanderen.be

Atlas Superdiversiteit Vlaanderen

Deel 3: Mesoschaal - Ruimtelijke patronen in de diversiteit
Toekomstverkenningen: Ruimtelijke verkenning van een superdiverse samenleving



I I

COLOFON 

Opdracht 
Toekomstverkenningen: Ruimtelijke verkenning van een superdiverse samenleving

Opdrachtgever 
Beleidsdomein Omgeving - Departement Omgeving 
Vlaams Planbureau voor Omgeving Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel

Begeleiding 
Ann Pisman, Peter Vervoort 
i.s.m. stuurgroep en Jan Pickery (Vlaamse Statistische Autoriteit)

Onderzoeksteam 
Brecht Vandekerckhove (Atelier Romain) 
Roxanne Vanhaeren (Atelier Romain)  
Maarten Van Hulle (Atelier Romain) 
Renée Balcaen (Atelier Romein - stage)
 
Dirk Geldof (Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Faculteit Ontwerp- 
wetenschappen Universiteit Antwerpen)
 
Pascal De Decker (PPUL) 
Willemien Van Damme (PPUL) 
Elise Schillebeeckx (PPUL)

Te citeren als 
Vandekerckhove B., Geldof D., De Decker P., Vanhaeren R., Van Damme W., Van Hulle 
M., Schillebeeckx E., Balcaen R., (2022), Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Toekomst-
verkenningen: Ruimtelijke verkenning van een superdiverse samenleving; uitgevoerd in 
opdracht van Departement omgeving

Atelier Romain 
Dendermondsesteenweg 50 
9000 Gent  
+32 (0) 9 233 69 76 
info@atelierromain.be  
www.atelierromain.be



I I I

Structuur onderzoeksrapport 

 Managementsamenvatting

 1. De transitie naar superdiversiteit als theoretisch kader 

 2. Methodologie en Data
   
 3. Macroniveau - De transitie naar een superdiverse samenleving in beeld
  
 4. Mesoniveau - Ruimtelijke patronen in de diversiteit
  
 5. Microniveau - Casestudies als exploratie van verhuisbewegingen en ruimtelijke dynamieken

 6. Groeiende superdiversiteit in niet-grootstedelijke omgevingen en de impact op ruimte

	 7.	Slotreflecties:	de	nexus	ruimtelijk	beleid	en	superdiversiteit	verder	verkennen	
 
	 8.	Bibliografie

 9. Bijlagen

Deelrapport 

Deel 1

Deel 1

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 6

Deel 7



IV



V

Inhoud 

Deelrapport 3

 Introductie

 4. Mesoniveau - Ruimtelijke patronen in de diversiteit           3
  4.1. Een eerste verkenning              3

  4.2. Een Typologie-kaart              9

   DATA EN METHODE              9

   UITWERKING TYPOLOGIE              15

   VERGELIJKING EERSTE VERKENNING MET TYPOLOGIE           25

  4.3. Omgevingsanalyse               26

   4.3.1 Omgevingsanalyse parameters            26

    INTRODUCTIE VAN DE PARAMETERS            26

    RELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE PARAMETERS EN SUPERDIVERSITEIT       28

   4.3.2 Omgevingsanalyse toegepast op de typologieën          30

  4.4. Besluit Mesoschaal               37

  



VI



VII

Lijst Figuren
Figuur	1:	Eerste	verkenning	van	regionale	patronen	in	de	aanwezige	superdiversiteit	in		Vlaanderen	in	2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8
Figuur	2:	Typologiekaart	Superdiversiteit	Vlaanderen	2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12
Figuur	3:	Boxplot	van	het	aandeel	inwoners	met	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit	voor	de	types	superdiversiteit	in	Vlaanderen	 	 	 	 	 	 	 	 13
Figuur	4:	Boxplot	van	het	aantal	herkomstnationaliteiten		voor	de	types	superdiversiteit	in	Vlaanderen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14
Figuur	5:	Clusterprofiel	van	de	clusters	binnen	type	A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17
Figuur	6:	Clusterprofiel	van	de	clusters	binnen	type	B	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17
Figuur	7:	Clusterprofiel	van	de	cluster	binnen	type	C	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19
Figuur	8:	Clusterprofiel	van	de	clustersbinnen	type	D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19
Figuur	9:	Clusterprofiel	van	de	clusters	binnen	type	E	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 23
Figuur	10:	Clusterprofiel	van	de	cluster	binnen	type	F	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 23
Figuur	11:	Resultaten	van	de	Spearman	correlatietest	tussen	omgevingskenmerken	en	de	aanwezigheid	van	diversiteit.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 28
Figuur	12:	Resultaten	van	de	Spearman	correlatietest	tussen	omgevingskenmerken	en	de	aanwezigheid	van	diversiteit	met	de	opdeling	EU15	en	niet-EU15.	 	 	 	 	 	 29
Figuur	13:	Omgevingsanalyse	voor	type	A	-	Gebieden	met	een	(zeer)	beperkte	diversiteit		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 31
Figuur	14:	Omgevingsanalyse	voor	type	B	-	Gebieden	met	grensmigratie	(Nederland	en	Frankrijk)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 31
Figuur	15:	Omgevingsanalyse	voor	type	C	-	Mijnregio	in	Midden	Limburg	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 33
Figuur	16:	Omgevingsanalyse	voor	type	D	-	Gebieden	met	een	hoge	diversiteit	en	een	hoog	aandeel	EU	en	OESO	inwoners	 	 	 	 	 	 	 	 	 33
Figuur	17:	Omgevingsanalyse	voor	type	E	-	Verstedelijkte	en	superdiverse	gebieden	(met	hoog	aandeel	inwoners	van	Magrebijnse	herkomst	of	diverse	herkomt)	 	 	 	 	 	 35
Figuur	18:	Omgevingsanalyse	voor	type	F	-	Gebieden	met	uitwaaiering	van	superdiversiteit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 35

Lijst Tabellen
Tabel	1:	Parameters	(niveau	statistische	sector	)	voor	de	clusteranalyse	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10
Tabel	2:	Woonkarakteristieken	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 27
Tabel	3:	Omgevingskenmerken	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 27
Tabel	4:	Etnisch-culturele	voorzieningen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 27



VIII



IX

I. Introductie

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

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

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

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

Dit is deel 3 van het onderzoeksrapport. Het vorige deel bracht de superdiversiteit in beeld op 
Macroniveau (Hoofdstuk 3), het schaalniveau van het Vlaamse Gewest. In dit deel vind u hoofd-
stuk 4 terug. Hier zoeken we naar patronen in de superdiversiteit en bouwen we een typologie 
van superdiversiteit op voor Vlaanderen. Van elk type superdiversiteit wordt ook een ruimtelijke 
omgevingsanalyse uitgevoerd.





4. MESOSCHAAL 
Typologieën - Ruimtelijke patronen in de diversiteit
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4. Ruimtelijke patronen in de diversiteit

1  Ruimtelijk	structuurplan	Vlaanderen	(2004-2005)	https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/gebiedsindelingen-vrind

Superdiversiteit kent in Vlaanderen haar neerslag en vertaling in de ruimte. Sommige plaat-
sen kennen een hoge graad van diversiteit, met een al meerderheid van de inwoners met een 
migratieachtergrond. Op andere plaatsen gaat het om kleine minderheidsgroepen in een over-
wegend witte wijk of gemeente. Sommige plaatsen worden al decennia gekenmerkt door een 
grote etnisch-culturele diversiteit en andere plaatsen zien pas recent een toename van de di-
versiteit. Op sommige plaatsen is er één landengroep duidelijk vertegenwoordigd, en op weer 
andere plaatsen vinden we mensen uit de hele wereld terug. In dit deel van het onderzoek gaan 
we dieper in op de ruimtelijke spreiding van superdiversiteit en zoeken we naar diversiteitspa-
tronen in Vlaanderen. We brengen in beeld welke gebieden op mekaar gelijken en kenmerken 
delen. Op basis daarvan maken we een typologie van de ruimtelijke patronen van superdiversi-
teit in Vlaanderen.

De ongelijkmatige spreiding van superdiversiteit is immers geen toevallige verdeling over 
Vlaanderen. Spreidingspatronen bouwen voort op de maatschappelijke, economische, demo-
grafische	en	ruimtelijke	onderleggers.	Waar	vonden	of	vinden	mensen	werk?	Waar	zijn	welke	
woningen	beschikbaar,	en	 in	welke	prijsklasse?	Welke	plaatsen	zijn	bereikbaar	met	openbaar	
vervoer?	Wie	woont	al	waar,	en	waar	zijn	er	al	netwerken	van	mensen	uit	eenzelfde	land,	streek	
of	taalgroep?	Waar	zijn	er	voorzieningen?	Al	deze	onderliggende	factoren,	waar	we	verder	op	
nog op terugkomen, bepalen mee waar nieuwkomers een eerste woning kunnen vinden, of 
waar mensen naar toe verhuizen in hun verdere wooncarrière.

We doen deze ruimtelijke verkenning en typologieconstructie in drie stappen.

Een	eerste	verkenning	baseert	zich	op	demografische	kenmerken	en	de	evolutie	van	de	diver-
siteit in de afgelopen 30 jaar. Vervolgens verdiepen en objectiveren we deze verkenning met 
een	clusteranalyse	aan	de	hand	van	demografische	gegevens	op	statistische	sectorniveau.	Ten	
slotte onderzoeken we de samenhang tussen bevolkingssamenstelling en onderliggende om-
gevingskenmerken (van bewonersstatuut en woningtypes tot aanwezigheid van groen en voor-
zieningen).	Op	basis	daarvan	komen	we	tot	een	afbakening	van	superdiversiteitsprofielen	van	
statistische sectoren en gemeenten in Vlaanderen.

4.1. Een eerste verkenning 
We starten de verkenning met een kaart op basis van de schaal en de spreiding van de diversiteit 
die in het eerste deel van dit onderzoek (Hoofdstuk 3) werden onderzocht. We bakenden een 
aantal zones af die een eigen patroon van diversiteit vertonen naar omvang, samenstelling en 
evolutie van de bevolking. Enerzijds onderscheiden we zones, verdeeld over heel Vlaanderen, 
aan	de	hand	van	verschillende	verstedelijkte	structuren:	grote	steden,	centrumsteden,	kleine	
steden, verspreide clusters van diversiteit. Anderzijds zijn er zones te onderscheiden door een 
specifieke	geschiedenis	of	geografie:	de	grensstreek	met	Nederland	en	Frankrijk,	de	mijnstreek	
in Limburg, de Vlaamse rand rond Brussel (Oostrand en Westrand), de Denderstreek. De plaat-
sen met minder dan 20% inwoners van niet-Belgische herkomst - nog steeds het grootste deel 
van Vlaanderen - zijn wit op de kaart.

We	beschrijven	kort	de	verschillende	zones:

De verstedelijkte zones komen voor over het hele Vlaamse grondgebied. Ze liggen op  een con-
tinuüm van grote steden tot kleine dorpskernen. Naar diversiteit toe zien we dat ze onderling 
sterk kunnen verschillen. De schaal van diversiteit is niet  één op één te linken aan de grootte 
van	de	stad.	Dit	maakt	het	niet	eenvoudig	grenzen	te	trekken	voor	een	classificatie.	Daarom	
maken	we	extra	gebruik	van	de	Vrind	classificatie1 als vuistregel voor het toewijzen van verste-
delijkte gebieden aan de verschillende  klassen.
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- Grote steden

Superdiversiteit is sterk aanwezig in de grote steden. De grootse stad van België, het Brussels 
Gewest, is niet alleen nationaal  de meest superdiverse stad, het is ook één van de meest – of 
zelfs de meest - superdiverse stad van Europa. Brussel werd bij het begin van de 21ste eeuw reeds 
een majority-minority stad, een stad waar de meerderheid van de inwoners een migratieachter-
grond heeft. Anno 2022 telt het Brussels Gewest ruim drie op vier (75%) inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst. Binnen het Vlaams Gewest is sinds 2019 ook Antwerpen een majority-minority 
stad. In 2021 heeft 52% inwoners van de inwoners er een niet-Belgische herkomst. Gent, de 
tweede grootse stad binnen het Vlaamse Gewest, kent een lagere schaal van diversiteit, met 
anno 2020 één op drie Gentenaars (35%) van niet-Belgische herkomst.

- Centrumsteden 

Ook in de centrumsteden zien we een (groeiende) diversiteit in de bevolking. Genk is net als 
Antwerpen (en Brussel) een majority-minority stad met in 2020 57% inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst. Tussen de centrumsteden zijn er grote verschillen in de schaal en de evolutie 
van de diversiteit. Toch is elke centrumstad herkenbaar op de kaart als een cluster van sectoren 
waar	minsten	20%	van	de	bevolking	van	niet-Belgische	herkomst	is:	Oostende,	Brugge,	Roe-
selare, Kortrijk, Sint-Niklaas, Aalst, Mechelen, Leuven, Hasselt en Turnhout. Verschillende van 
deze	steden	vallen	ook	binnen	een	grotere	regio	waar	een	specifieke	vorm	van	diversiteit	terug	
te vinden is; zo hoort Genk uiteraard bij de Mijnregio in Midden-Limburg en is  Aalst als cen-
trumstad deel van de Denderstreek (zie verder).

- Kleine steden

In de 21ste eeuw neemt ook in de kleinere steden de diversiteit toe. In toenemende mate vor-
men statistische sectoren in de verstedelijkte centra hotspots van diversiteit binnen een minder 
diverse	(meer	landelijke)	omgeving.	Herkenbare	stedelijke	gebieden	zijn	onder	andere:	Eeklo,	
Ronse, Lokeren, Wetteren, Temse, Boom, Lier, Tienen, Landen, Sint-Truiden, Borgloon, Tonge-
ren, Mol en Geel. 

Vilvoorde neemt in de groep van de kleine steden een bijzondere plek in. Met 55% inwoners van 
niet-Belgische herkomst is Vilvoorde tot een majority-minority stad uitgegroeid. Hierbij speelt 
de invloed van het nabijgelegen Brussels Hoofdstedelijke Gewest een belangrijke rol. Dit geeft 
aan dat de huidige opdeling tussen centrumsteden en kleine steden in de 21ste eeuw deels in-
gehaald	wordt	door	de	demografische	dynamieken.	De	snelheid,	spreiding	en	schaal	van	het	
proces	van	superdiversifiëring	maakt	dat	Vilvoorde,	als	deel	van	de	Brusselse	rand,	steeds	meer	
grootstedelijke kenmerken vertoont, ook al valt de stad administratief in de categorie ‘kleine 
steden’. 

- Kleinere, verspreide clusters van diversiteit

Ten slotte zien we ook nog een aantal kleinere, verspreide clusters van diversiteit in Vlaanderen. 
Hoewel we dergelijke  statistische sectoren over het volledige grondgebied vinden,  concentre-
ren ze zich sterker in het centrale meer verstedelijkte gebied van Vlaanderen. Velen zijn terug 
te	brengen	naar	plaatsen	met	een	geïndustrialiseerde	geschiedenis:	Zele,	Hamme,	Willebroek,	
Duffel,	etc.	Ook	hier	is	de	grens	met	de	categorie	‘kleine	steden’	eerder	arbitrair.	Op	basis	van	
de	demografische	gegevens	naar	diversiteit	is	weinig	verschil	te	zien	tussen	bijvoorbeeld	Boom	
en	Willebroek,	die	op	basis	van	de	Vrind-classificatie	wel	in	een	verschillende	categorie	vallen.
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Naast de verstedelijkte gebieden zien we ook verschillende grotere zones naar boven komen op 
de kaart. Regio’s die min of meer aansluitend zijn of op een bovengemeentelijk niveau sterke 
gelijkenissen	vertonen	op	een	eerder	specifieke	sociale,	economische	en	geografische	manier.	
We	identificeren	hier	vier	grotere	regio’s.	

- De Brusselse Rand

Het Brusselse Gewest is één van de meest superdiverse steden in Europa. Dat weerspiegelt 
zich ook steeds meer in de hele Brusselse rand, waar de diversiteit de voorbije drie decennia 
sterk	is	toegenomen.	Het	is	onmogelijk	om	deze	diversifiëring	te	begrijpen	zonder	de	ontwik-
kelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) te begrijpen. Het ontbreken van de data 
voor het BHG in de gegevensbanken van ‘provincies in cijfers’ is in dat opzicht een struikelblok. 
Vermoedelijk spelen enerzijds processen van sociale stijging een rol in de vorm van gekleurde 
stadsvlucht. Anderzijds dwingen de stijgende woonprijzen en processen	van	gentrificatie	min-
der bemiddelde groepen om buiten Brussel op zoek te gaan naar betaalbare huisvesting (Schil-
lebeeckx, 2019).

In	de	Brusselse	rand	onderscheiden	we	daarom	twee	verschillende	(sub)typologieën:

Oostrand rond Brussel 

De	diversifiëring	van	de	bevolking	in	de	Oostrand	van	Brussel	is		al	op	het	einde	van	de	
20ste eeuw begonnen, zoals te zien is op de evolutiekaarten (H3 - Figuren 9-11). Kijken 
we	meer	specifiek	naar	de	demografische	kenmerken		dan	vormen	inwoners	van	Euro-
pese	herkomst	en	inwoners	afkomstig	uit	andere	OESO-landen	een	belangrijke	groep.	
Dit gebied sluit ook aan bij de gemeenten binnen Brussel waar veel expats wonen.

Westrand rond Brussel

Ook	in	de	Westrand	van	Brussel	zien	we	een	duidelijke	diversifiëring.	Deze	is	recenter	
op gang gekomen. Inwoners van Maghrebijnse en Zuid-Europese herkomst hebben 
hier een groter aandeel in de bevolking. Deze gemeenten sluiten aan bij de gemeen-
ten binnen Brussel met een hoger aandeel van deze bevolkingsgroepen.

- Denderstreek

De	Denderstreek	valt	op	door	de	recente	toename	van	de	diversiteit.	Cartografisch	vormt	de	
Denderstreek een uitsprong van de Westrand van Brussel. In de stijging van het aandeel in-
woners van niet-Belgische herkomst van de laatste tien jaar, vinden we veel mensen met een 
herkomst	binnen	de	groep	‘ander	land	van	Afrika’.	Ook	hier	hangt	de	diversifiëring	samen	met	
de	 ruimtelijke,	demografische	en	woningmarktontwikkelingen	 in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Gewest. De Denderstreek is goed verbonden met de hoofdstad via het trein- en busnetwerk. 
Dit in combinatie met de aanwezigheid van beschikbare (betaalbare) woningen maakt het een 
aantrekkelijke plek om vanuit Brussel te verhuizen zonder de band met de stad te verliezen. 

- De mijnstreek in Limburg 

De voormalige mijnstreek in Midden Limburg toont al van vroeg in de 20ste eeuw een hoog aan-
deel inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit. Hier speelt de geschiedenis met 
arbeidsmigratie een grote rol. In de 20ste eeuw werden doelbewust buitenlandse werkkrachten 
aangetrokken. Deze werden in eerste instantie geworven in Polen en de Zuid-Europese landen 
Spanje, Italië en Griekenland. Vanaf de jaren 1960 rekruteerde men voornamelijk in Marokko en 
Turkije. In hoofdstuk 3 van deze Atlas zagen we op Figuur 3 al in 1990 een hoger aandeel inwo-
ners van niet-Belgische herkomst in dit gebied. Dit blijft ook anno 2022 het geval. We zien een 
grotere aanwezigheid van mensen van Zuid-Europese en Turkse herkomst in de oude mijnregio 
tussen Beringen en Maaseik (H3 - Figuur 23 en 24). Naast de eerste generatie van gastarbeiders 
vinden we in deze regio ook tweede, derde en stilaan ook vierde generatie inwoners met migra-
tieachtergrond.

- De grensstreek met Nederland en Frankrijk

Veel Antwerpse en Limburgse gemeenten die grenzen aan Nederland hebben een groot aan-
deel inwoners van niet-Belgische herkomst (H3 - Figuur 4). Het merendeel van deze inwoners 
hebben een Nederlandse herkomstnationaliteit (H3 - Figuur 16 en Figuur 23). In sommige statis-
tische sectoren zijn meer dan 50% van de inwoners van Nederlandse herkomst. De grensregio 
kent als gevolg daarvan een relatief eenzijdige vorm van diversiteit. Het hoge aandeel inwoners 
met niet-Belgische herkomstnationaliteit komt uit een gering aantal landen van herkomst. Om-
gekeerd wonen er ook meer Belgen net over de grens in Nederlandse grensgemeenten. 
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De diversiteit in de grensstreek met Frankrijk is minder uitgesproken dan die in de grensstreek 
met Nederland. Aangezien de bevolkingsgroep van Franse herkomst binnen het Vlaamse Ge-
west	relatief	klein	is	werd	deze	herkomst	ook	niet	specifiek	opgenomen	in	de	herkomstkaarten	
(Hoofdstuk 3.2.). Wel zien we hotspots van inwoners met een niet-Belgische herkomstnationa-
liteit waar Vlaanderen grenst aan Frankrijk (H3 - Figuur 4). Inwoners met Franse herkomstnati-
onaliteit zijn evenwel minder talrijk aanwezig dan inwoners met Nederlandse herkomst in de 
grensstreek met Nederland. Het gaat om een minder aaneensluitend woongebied. Op de kaart 
zien we een hogere aanwezigheid in De Panne, Veurne, Poperinge, Heuvelland en de regio rond 
Menen. 





Figuur	1:	Eerste verkenning van regionale patronen in de 
aanwezige superdiversiteit in  Vlaanderen in 2020 
bron:	eigen	verwerking	van	provincies.incijfers
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Op basis van de analyse in hoofdstuk 3 verkennen we patronen in de aanwezige super-
diversiteit. Enkel statistische sectoren met een aandeel inwoners van niet-Belgische her-
komst hoger dan 20% worden meegenomen. Rekeninghoudend met de aanwezigheid 
van diversiteit, de aanwezigheid van verschillende landengroepen en de onderliggende 
geografie	anderscheiden	we	verschillende	deelregio’s.	Het	gaat	hierbij	om	4	types	verste-
delijkte zones en 4 types regionale zones.

OOstrand van Brussel

GrensGeBieden met nederland en Frankrijk

Westrand van Brussel

HistOriscHe mijnreGiO limBurG

denderstreek

kleine steden

GrOte steden

verspreide clusters van diversiteit

centrumsteden
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4.2. Een Typologie-kaart
De verkenning op basis van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst en de snelheid, 
schaal en spreiding van superdiversiteit geeft een eerste ruwe indeling van steden en gemeen-
ten	en	van	diversifiëringsprocessen	(Figuur	1).	

Om tot een meer volwaardige typologieconstructie te komen willen we in een tweede stap de 
analyse verbreden en verdiepen. Ten eerste hebben we in de verkenning enkel gekeken naar 
statistische sectoren met een hoge diversiteit (meer dan 20% niet-Belgische herkomst). Ten 
tweede kwam de diversiteit binnen de diversiteit beperkt aan bod. Hierdoor was er geen plaats 
om na te gaan welke leeftijdsgroepen of welke landen van herkomst de toename van de diver-
siteit in sectoren bepalen. Door deze elementen wel mee te analyseren, kunnen we een  beter 
inzicht krijgen in de dynamieken die samenhangen met de processen van ruimtelijke spreiding. 

DATA EN METHODE

Daarom ontwikkelden we in een tweede stap een nog meer data-gedreven methode voor een 
systematische	 identificatie	en	afbakening	van	typologieën.	Op	basis	van	gelijkaardige	onder-
zoeken in het buitenland (Engeland, Nederland) gebruikten we hiervoor een clusteranalyse als 
methode (Lymperopoulou K., 2020; Jenissen et al, 2018). Met de clusteranalyse bouwen we 
vanuit de brondata van provincies in cijfers een meer diepgaande typologie op. Het algoritme2 
van	de	clusteranalyse	identificeert	in	de	grote	dataset	patronen	en	deelt	alle	statistische	sec-
toren van Vlaanderen op in clusters. Hierbij kunnen nieuwe patronen uit de data het kaartma-
teriaal uit de verkenning uitdiepen en de basis vormen van een meer systematische typologie. 

2  De datapunten (de statistische sectoren) vormen een puntenwolk binnen een theoretische ruimte met evenveel dimensies als parameters. Elk datapunt krijgt hierin een plaats op basis van de waarde op de 39 

verschillende diversiteitsparameters. De Euclidische afstand tussen de punten is een maat voor de mate waardin de datapunten gelijkaardig zijn en dus bij elkaar in de buurt liggen. Clusters worden vervolgens gevormd 

door de punten te groepen zodat de afstand intern zo klein mogelijk is. 

3  Er zijn 9194 statistische sectoren afgebakend in Vlaanderen waarvan er 1318 in 2020 minder dan 100 inwoners hebben. Deze worden niet verder meegenomen in de verdere analyse.

4  Een positieve relatie geeft aan dat een grote waarde voor de parameter de kans vergroot voor de statistische sector om opgenomen te worden in de cluster, een negatieve waarde wil zeggen dat een lage waar-

de voor de parameter een voordeel is.

5 	Een	boxplot	is	een	grafische	voorstelling	van	de	verdeling	van	data	in	een	dataset.	De	vereenvoudigde	visualisatie	bestaat	uit	drie	delen:	de	box	zelf,	de	‘whiskers’	en	de	losse	punten.	De	box	start	op	het	eerste	

kwartiel	(25%	van	de	data)	en	loopt	door	tot	het	derde	kwartiel	(75%	van	de	data).	Ze	omvat	dus	50%	van	alle	datapunten.	De	mediaanwaarde	(of	tweede	kwantiel)	wordt	grafisch	ook	aangegeven	en	deelt	de	box	in	twee.	

De ‘whiskers’ geven vervolgens aan tot waar de onderste en bovenste 25% van de data lopen zonder de uitschieters. De uitschieters worden weergegeven door de losse punten. 

De gebruikte dataset bestaat uit 7.876 statistische sectoren.3 We analyseren de diversiteit op 
basis van 39 parameters (Tabel 1). Deze werden gekozen op basis van een literatuuronderzoek 
en omvatten meer gedetailleerde gegevens over het aandeel inwoners van niet-Belgische her-
komst. Daarbij maken we onderscheid naar de leeftijdsgroep (oudere leeftijdsgroepen 65+ jaar 
en jongere leeftijdsgroepen -24 jaar) en de verschillende landengroepen van herkomst. De aan-
wezigheid van oudere inwoners van niet-Belgische herkomst wijst op oudere migratiepatronen. 
Deze parameters hebben meestal een link met de georganiseerde gastarbeid uit de jaren 1950 
en 1960. Het aandeel kinderen en jongvolwassenen met een migratieachtergrond is een be-
langrijke	indicator	voor	de	verdere	demografische	diversifiëring	van	sectoren	en	gemeenten.	

De combinatie van de statistische sectoren en parameters maakt deze dataset te groot om nog 
visueel te analyseren. Daarom is gekozen voor een clusteranalyse. Die deelt de statistische sec-
toren in clusters (groepen van statistische sectoren) die gelijkaardig scoren op de verschillende 
parameters. De clusters vertonen intern zoveel mogelijk gelijkenissen en verschillen onderling 
zoveel mogelijk van elkaar. Het algoritme maakt op die manier 9 clusters. Het is vervolgens aan 
de onderzoekers om deze clusters te interpreteren en er betekenis aan te geven. 

De	interpretatie	gebeurt	op	basis	van	het	opstellen	en	analyseren	van	de	clusterprofielen:	waar-
in	we	de	39	verschillende	parameters	per	cluster	visualiseren.	Bij	het	lezen	van	een	clusterprofiel	
zijn	twee	factoren	bepalend:	de	absolute	waarde	van	de	score	van	de	parameter	en	het	teken	
van de score. De absolute waarde geeft aan hoe sterk de relatie is tussen de cluster en de para-
meter, het teken geeft aan of het om een positieve dan wel negatieve relatie gaat4.

Ten slotte maken we voor elke cluster een boxplot van het aandeel inwoners met niet-Belgische 
herkomst en het aantal herkomstnationaliteiten per statistische sector. Een boxplot geeft weer 
hoe de verdeling van de data zit binnen de cluster5. Door deze naast elkaar te zetten kunnen we 
de clusters met elkaar vergelijken. 
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Tabel 1:	Parameters	(niveau	statistische	sector	)	voor	de	clusteranalyse	

Aandeel inwoners met niet Belgische herkomstnationaliteit (an_HH2020)

Aantal herkomstnationaliteiten (an_nB)

Aandeel inwoners in het wachtregister (an_totwacht)

Aandeel inwoners met Nederlandse herkomstnationaliteit (an_NL)

Aandeel inwoners met Franse herkomstnationaliteit  (an_Fr)

Aandeel inwoners met Noord- of West-Europese herkomstnationaliteit (an_NW-EU)

Aandeel inwoners met een Zuid-Europese herkomstnationaliteit (an_Z-EU)

Aandeel inwoners met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (Eu) (an_O-EU)

Aandeel inwoners met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (niet-EU) (an_O-ntEU)

Aandeel inwoners met OESO herkomstnationaliteit (an_OESO)

Aandeel inwoners met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit (an_Magh)

Aandeel inwoners met een Turkse herkomstnationaliteit (an_Turk)

Aandeel inwoners met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Afrika’ (an_Afr)

Aandeel inwoners met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Azië’ (an_Azie)

Aandeel inwoners met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Zuid en midden Amerika’  
(an_CZ-Am)

 

Aandeel inwoners -24  met Nederlandse herkomstnationaliteit (m24_Nl)

Aandeel inwoners -24  met Franse herkomstnationaliteit (m24_Fr)

Aandeel inwoners -24  met Noord- of West-Europese herkomstnationaliteit (m24_NW_EU)

Aandeel inwoners -24  met een Zuid-Europese herkomstnationaliteit (m24_Z_EU)

Aandeel inwoners -24  met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (Eu) (m24_O_EU)

Aandeel inwoners -24  met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (niet-EU) (m24_O_ntEU)

Aandeel inwoners -24  met OESO herkomstnationaliteit  (m24_OESO)

Aandeel inwoners -24  met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit (m24_Maghre)

Aandeel inwoners -24  met een Turkse herkomstnationaliteit (m24_Turkse)

Aandeel inwoners -24  met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Afrika’ (m24_Afrika)

Aandeel inwoners -24  met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Azië’ (m24_Azie)

Aandeel inwoners -24  met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Zuid en midden Amerika 
(m24_CZ_Am)

Aandeel inwoners 65+  met Nederlandse herkomstnationaliteit (p65_Nl)

Aandeel inwoners 65+  met Franse herkomstnationaliteit (p65_Fr)

Aandeel inwoners 65+  met Noord- of West-Europese herkomstnationaliteit (p65_NW_EU)

Aandeel inwoners 65+  met een Zuid-Europese herkomstnationaliteit (p65_Z_EU)

Aandeel inwoners 65+  met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (Eu) (p65_O_EU)

Aandeel inwoners 65+  met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (niet-EU) (p65_O_ntEU)

Aandeel inwoners 65+  met OESO herkomstnationaliteit (p65_OESO)

Aandeel inwoners 65+  met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit (p65_Maghre)

Aandeel inwoners 65+  met een Turkse herkomstnationaliteit (p65_Turkse)

Aandeel inwoners 65+  met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Afrika’ (p65_Afrika)

Aandeel inwoners 65+  met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Azië’ (p65_Azie)

Aandeel inwoners 65+  met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Zuid en midden Ameri-
ka’ (p65_CZ_Am)
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Typologiekaart superdiversiteit

Op basis van bevolkingsgegevens en met behulp van een clusteranalyse wordt een ty-
pologie van superdiversiteit opgebouwd voor Vlaanderen. De gegevens hiervoor zijn op 
statistische sectorniveau. Sectoren met een inwonersaantal (2020) lager dan 100 werden 
niet mee opgenomen in de typologie.

Het grootste deel van Vlaanderen kent nog een beperkte tot zeer beperkte diversiteit. 
Het gaat hierbij om 70% van de oppervlakte en 60% van de inwoners. 

Daarnaast herkennen we enkele types van superdiversiteit die gekenmerkt worden 
door	een	zeer	specifieke	vorm	van	diversiteit:	Type	B	omvat	de	grensmigratie	met	Ne-
derland enerzijds en Frankrijk anderzijds. De voormalige mijnregio in Midden-Limburg 
is ook herkenbaar in de bevolkingsgegevens  als Type C in de typologie.  Al is de zone 
hier duidelijk kleiner dan de aanvankelijk ingetekende zone in de verkenning (Figuur 1). 
Type D vinden we voornamelijk terug in de oostrand rond Brussel en in Antwerpen. We 
kunnen geen uitspraak doen over de verblijfsstatuten van de inwoners, maar op basis van 
de hoge aanwezigheid van EU en OESO herkomstnationaliteiten kan gesteld worden dat 
dit expat-regio’s zijn. 

Type E daarentegen is een type waar we een zeer diverse diversiteit zien in de bevol-
king.   Het gaat hierbij om 3,5% van de oppervlakte in het gewest en 25% van de inwoners. 
Type E2 is hier het grotere subtype, zowel in oppervlakte als inwoners dubbel zo groot als 
type E1. Type E1 heeft een bevolking met een grote aanwezigheid van inwoners met een 
Maghrebijnse herkomst. Type E2 heeft een grote verscheidenheid aan landengroepen 
van herkomst. Tenslotte vinden we ook Type F terug, omgevingen waar superdiversiteit 
naar uitwaaiert vanuit meer diverse plaatsen in het land. Dit kan gaan over mobiliteit bin-
nen een stad en over processen van suburbanisatie en verdringen vanuit een stad richting 
de randgemeenten.

Figuur	2:	Typologiekaart Superdiversiteit Vlaanderen 2020 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 

type a1: Zeer Beperkte diversiteit  

type B2: GrensmiGratie - Grens Frankrijk

type a2: Beperkte diversiteit

type c: mijnreGiO in midden limBurG

type B1: GrensmiGratie - Grens nederland

type e2: verstedelijkt en superdivers - diverse HerkOmst

type d: HOOG aandeel eu en OesO inWOners

type F: uitWaaierinG van superdiversiteit

type e1: verstedelijkt en superdivers - maGHreBijnse HerkOmst
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Figuur	3:	Boxplot van het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationaliteit voor de types 

superdiversiteit in Vlaanderen 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 
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Figuur	4:	Boxplot van het aantal herkomstnationaliteiten  
voor de types superdiversiteit in Vlaanderen 

bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 
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UITWERKING TYPOLOGIE

Overzicht	van	de	verschillende	types:

- Type	A:	Gebieden	met	een	beperkte	diversiteit	(A1:	Zeer	beperkte	diversiteit	–	A2:	Beperkte	diversiteit)

- Type	B:	Gebieden	met	grensmigratie	(B1	Grens	Nederland	–	B2:	Grens	Frankrijk)

- Type	C:	Mijnregio	in	Midden	Limburg

- Type	D:	Gebieden	met	hogere	diversiteit	en	een	hoog	aandeel	EU	en	OESO	inwoners

- Type	E:	Verstedelijkte	en	superdiverse	gebieden	(E1:	met	hoog	aandeel	inwoners	van	Maghrebijnse	herkomst	–	E2:	met	veel	verschillende	herkomstnationaliteiten	)

- Type	F:	Gebieden	met	een	uitwaaiering	van	superdiversiteit	

Tabel 1: Typologie superdiversiteit naar aandeel bevolking, oppervlakte en statistische sectoren binnen Vlaanderen

Type Inwoners Oppervlakte

Type A Gebieden met een zeer beperkte diversiteit 22,2% 41,5%

Gebieden met een beperkte diversiteit 39,2% 31,6%

Type B Gebieden met Nederlandse grensmigratie 2,2% 4,1%

Gebieden met Franse grensmigratie 0,8% 0,9%

Type C Mijnregio in Midden Limburg 1,1% 0,4%

Type D Gebieden met hogere diversiteit en een hoog aandeel EU en OESO inwoners 1,2% 0,3%

Type E Verstedelijkte en superdiverse gebieden met hoog aandeel inwoners van Maghrebijnse herkomst 7,5% 0,8%

Verstedelijkte en superdiverse gebieden met veel verschillende herkomstnationaliteiten 17,9% 2,7%

Type F Gebieden met een uitwaaiering van superdiversiteit 7,1% 3,6%
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- Type A Gebieden met een beperkte diversiteit (A1: Zeer beperkte diversiteit –  
A2: Beperkte diversiteit)

Type	A	zijn	de	minst	diverse	statistische	sectoren	in	Vlaanderen.	De	diversiteit	ligt	er	significant	
onder het Vlaamse gemiddelde. In de sectoren met zeer beperkte diversiteit (A1) ligt de me-
diaan van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst onder de 10% (Figuur 3). In het 
Nederlandse onderzoek spreekt de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (2020, p. 
67-68) over ‘homogene gemeenten’ als de overgrote meerderheid (meer dan 90% van de inwo-
ners) een Nederlandse achtergrond heeft. We spreken over sectoren met beperkte diversiteit 
(subtype A2) wanneer de mediaan van het aandeel inwoners een niet-Belgische herkomstnati-
onaliteit onder de 15% ligt (maar boven de 10%). 

Ook in aantal aanwezige herkomstnationaliteiten zijn de gebieden van type A beperkt in diver-
siteit. Voor beide subtypes ligt de mediaan van het aantal vertegenwoordigde herkomstlanden 
onder de 20 landen (Figuur 4). 

Type A2 beslaat een grotere oppervlakte in Vlaanderen dan Type A1, respectievelijk 41% en 
32%. In inwoners is  de verhouding omgekeerd. Bijna 40% van de inwoners in Vlaanderen (2020) 
woont in een sector met een beperkt diverse bevolking. In de sectoren met zeer beperkte diver-
siteit (A1) woont 22% van de bevolking. Samen komt die neer op meer dan 60% van de inwoners 
in Vlaanderen die wonen binnen een sector met beperkte tot zeer beperkte diversiteit. 

Type A omvat het grootste aantal statistische sectoren binnen de typologie en beslaat 70% van 
het Vlaamse Gewest. Er is een vrij gelijkmatige spreiding over de verschillende provincies, al 
zien we in provincie Limburg een groter aantal statistische sectoren van type A2 (Beperkte di-
versiteit) dan in provincie West-Vlaanderen. Naar inwoners woont bijna 40% van de Vlaamse 
bevolking in een sector met een beperkt diverse bevolking en 22% in een sector met een zeer 
beperkte diverse bevolking. Dit impliceert dat de meerderheid van de Vlaamse bevolking 
(61%) in sectoren woont van type A en dus in de directe omgeving van de eigen woonplaats  
 
6 	Voor	de	volgende	parameters:	Aandeel	inwoners	65+	met	OESO	herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners 65+ met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (niet-EU)

Aandeel inwoners -24 met Noord- of West-Europese herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners -24 met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Zuid en midden Amerika’

(binnen de statistische sector, dus de straat of de wijk) amper of niet in contact komt met de 
groeiende superdiversiteit op andere plaatsen in Vlaanderen. Dat betekent niet dat in de ge-
meente zelf er geen sectoren zijn met een hogere diversiteit.

De	clusterprofielen	(Figuur	5)	vertonen	voor	type	A1	en	A2	een	gelijkaardig	patroon:	deze	secto-
ren scoren voor alle diversiteitsparameters negatief (met enkele uitzonderingen voor type A26). 
De enkele parameters die wel een positieve relatie vertonen, hebben slechts een zeer lage score 
(<0.1). Het sterkste verband is te zien met het aandeel niet-Belgische inwoners. De statistische 
sectoren binnen deze clusters hebben vooral met elkaar gemeen dat er een (zeer) klein aan-
deel aan inwoners met niet-Belgische herkomstnationaliteit woont, met een beperkt aantal 
verschillende herkomstnationaliteiten. 
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Figuur	5:	Clusterprofiel van de clusters binnen type A 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 

Figuur	6:	Clusterprofiel van de clusters binnen type B 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 
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- Type B Gebieden met grensmigratie (B1 Grens Nederland – B2: Grens Frankrijk)

Een tweede type sectoren wordt gekenmerkt door grensmigratie. Deze sectoren liggen vooral 
in grensgemeenten of dicht bij de grens, en kennen een hoog aandeel inwoners uit het buur-
land. We onderscheiden de grensmigratie met Nederland (subtype B1) en (beperkter) die met 
Frankrijk (subtype B2). 

Aan de grens met Nederland (B1) vinden we statistische sectoren in een brede zone ten zui-
den en ten westen van de Nederlandse grens, binnen gemeenten als Essen, Kalmthout, Ravels, 
Hoogstraten, Arendonk, Pelt, Kinrooi, Lanaken, Riemst, Voeren en Turnhout. 

In de regio van de Franse grens vinden we deze statistische sectoren in gemeentes als Veurne, 
Poperinge, Heuvelland, Wervik, Menen en Kortrijk. Buiten de grensregio vinden we ook enkele 
sectoren terug waar de inwoners van Franse herkomst de grootse groep inwoners met niet-Bel-
gische	herkomst	zijn:	één statistische sector in Leuven7 en één statistische sector in Brugge8.

De	clusterprofielen	(Figuur	6)	tonen	de	belangrijkste	parameters	voor	deze	types:	de	parame-
ters met betrekking tot de inwoners van Nederlandse herkomst (zowel algemeen aandeel in-
woners, als jongeren onder 25 jaar en ouderen boven 64 jaar) enerzijds, en de parameters met 
betrekking tot de inwoners van Franse herkomst, ook weer zowel onder de volledige bevolking 
als onder de jongeren en de ouderen, anderzijds. 

Bij	 het	 clusterprofiel	 voor	de	Nederlandse	grensmigratie	 zien	we	een	 (lage)	positieve	 scores	
voor de parameters voor inwoners van Noord- of West Europese herkomst. Dat wijst er op dat 
de andere inwoners van niet-Belgische herkomst (naast de inwoners van Nederlandse her-
komst) voornamelijk uit Noord- of West Europa komen. Alle andere herkomstlandengroepen 
scoren negatieve waarden. Het aantal verschillende herkomstnationaliteiten in deze sectoren 
met grensmigratie ligt laag terwijl het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst hoog ligt. 

7  De sector ‘Vormingsstation’ omvat veel infrastructuur en slechts een 150 tal inwoners. Het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst ligt hier eerder hoog (~50%) met voornamelijk inwoners van Franse en 

Oost-Europese herkomstnationaliteit.

8  De sector ‘Dokken’ omvat voornamelijk de dokken direct ten noorden van de stadskern en heeft ongeveer 360 inwoners. Het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst is bijna 40% en de Franse herkomst-

groep is de belangrijkste al is er een grote diversiteit aanwezig.

Er is met andere woorden een belangrijke aanwezigheid van mensen met een niet-Belgische 
herkomst uit Nederland.

De boxplots (Figuur 3 en Figuur 4) bevestigen dit beeld. De mediaan voor het aandeel inwoners 
van niet-Belgische origine ligt niet opvallend hoog. Toch zijn er ook een groot aantal statisti-
sche	sectoren	aanwezig	met	zeer	hoge	waarden:	sectoren	waar	meer	dan	75%	van	de	inwoners	
een niet-Belgische herkomstnationaliteit heeft. De mediaan voor het aantal verschillende her-
komstnationaliteiten is de op één na laagste van alle types (na de mediaan van Type A1 - gebie-
den met zeer beperkte diversiteit). Dit alles wijst op een relatief homogene omgeving waar 
voornamelijk inwoners van Nederlandse herkomst wonen. 

Een gelijkaardig patroon vinden we in de sectoren die gekenmerkt worden door grensmigratie 
uit Frankrijk. Ook hier zien we een omgeving waar de inwoners van niet-Belgische herkomst van 
een beperkt aantal verschillende landen van herkomst komen. 

Toch verschilt de Frans grensmigratie van die uit Nederland. De boxplots (Figuur 3 en Figuur 
4)  tonen dat de mediaan van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst er lager ligt 
in vergelijking met sectoren aan de Nederlandse grens. De mediaan ligt net boven de 20% en 
minstens 75% van de statistische sectoren in deze cluster hebben minder dan 30% inwoners 
met niet-Belgische herkomstnationaliteit. Dit is weinig in vergelijking met sectoren aan de 
grens	met	Nederland,	waar	het	omgekeerde	geldt:	75%	van	de	sectoren	binnen	deze	cluster	
hebben meer dan 30% inwoners van niet-Belgische herkomst. Naast de inwoners van Franse 
herkomstnationaliteit vinden we in deze sectoren ook een iets groter aanwezigheid van an-
dere herkomstnationaliteiten. In deze grensstreek vinden we dus een kleinere bevolking van 
niet-Belgische herkomst, die meer divers is dan die aan de Nederlandse grens.
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- Type C: Mijnregio in Midden Limburg

Type C is voornamelijk te vinden in de voormalige mijnstreek van Limburg en omvat sectoren in 
gemeenten als Beringen, Zolder, Houthalen, Genk en Maasmechelen. Een vergelijkbaar bevol-
kingsprofiel	vinden	we	in	beperkte	mate	ook	terug	buiten	de	mijnstreek,	in	enkele	statistische	
sectoren in het noorden van Gent. Het gaat over de sectoren Wondelgemstraat, Blaisantvest 
en Tolhuis die in de zogenaamde 19de-eeuwse gordel liggen. Ten slotte hoort ook één sector in 
Zaventem	tot	dit	type:	de	sector	Hockey.	Ook	hier	is	er	een	duidelijke	overeenkomst	in	bevol-
kingssamenstelling.9 

Het	bevolkingsprofiel	 in	deze cluster kenmerkt zich door een hoog aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst (Figuur 7). In vergelijking met alle andere types geeft deze parameter 
hier	de	hoogste	score.	De	boxplots	(Figuur	3	en	Figuur	4)	geven	dit	beeld	ook	weer:	de	medi-
aan voor het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst is de hoogste van alle types. Alle 
statistische sectoren binnen dit type hebben ook minstens 50% inwoners van niet-Belgische 
herkomst.	Daarbij	toont	het	clusterprofiel	(Figuur	7)	een	sterk	positief	verband	met	de	aanwe-
zigheid van inwoners van Zuid-Europese, Oost-Europese (zowel EU als niet-EU landen) en Turk-
se herkomst. Deze hogere diversiteit is ook kenmerkend in de oudste leeftijdsgroepen. Bij de 
min-24-jarigen springen voornamelijk de jongeren van Turkse en Zuid-Europese herkomst in 
het oog. Ook de parameters voor de Maghrebijnse en Noord- en West-Europese bevolking is 
positief. Dit is een gevolg van de arbeidsmigratie in de tweede helft van vorige eeuw. Het is ook 
om die redenen dat de sectoren uit Gent in dit type zitten. 

Het aantal verschillende herkomstnationaliteiten is eerder beperkt in vergelijking met an-
dere sectoren waar een grote diversiteit aanwezig is. De parameters voor inwoners met een 
herkomst in Frankrijk, Nederland, een ander OESO land of een ander land in Afrika, Azië en 
Centraal-en Zuid-Amerika zijn minder doorslaggevend in deze cluster. 

Slechts 1% van de inwoners van Vlaanderen (2020) woont in een statistische sector van type C.

9  Het gaat dan over een belangrijk aandeel inwoners van Turkse, Oost-Europese en Zuid-Europese herkomst, zowel bij de jongere bevolking als bij de oudere.

10  de buurt rond het stadspark , een gebied dat ook gekenmerkt wordt door de diamantwijk en een grote aanwezigheid van inwoners uit de Joodse gemeenschap in Antwerpen

11  een sector bij Ruggeveld, ten oosten van het Rivierenhof, hier liggen veel grootschalige voorzieningen en de inwonersaantallen liggen eerder laag

- Type D: Gebieden met hogere diversiteit en een hoog aandeel EU en OESO inwo-
ners

Type	D	omvat	een	beperkt	aantal	statistische	sectoren,	die	zich	geografisch	op	zeer	specifieke	
locaties positioneren. We vinden deze sectoren voornamelijk in de zuidoostelijke rand van Brus-
sel in gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg, Tervuren, Hoeilaart, Overijse en 
Sint-Genesius- Rode. Ook zijn er statistische sectoren in Mol, het centrum van Antwerpen10, en 
in Deurne11  aanwezig in dit type.

Het	clusterprofiel	(Figuur	8)	leert	ons	dat	dit	type	een	positieve	relatie	heeft	met	het	aandeel	
inwoners	 van	 niet-Belgische	 herkomst.	 De	 twee	 belangrijkste	 herkomstlandengroepen	 zijn:	
‘ander rijk land (OESO)’ en ‘Noord en West Europa’. Alle parameters van deze twee landengroe-
pen	scoren	hoog.		Andere	belangrijke	landengroepen	horen	bijna	allemaal	bij	de	Europese	Unie:	
Fransen, Zuid-Europeanen en Oost-Europeanen (EU). De enige uitzondering hierop is een op-
vallend hoge score voor de parameter ‘aandeel inwoners met een herkomstnationaliteit van 
een ander land van Centraal- en Zuid-Amerika’. De score voor deze landengroep ligt wel duide-
lijk lager voor de oudere bevolkingsgroepen dan voor de jongere bevolkingsgroepen. Het lijkt 
dus om recentere of jongere migratie te gaan.

De sectoren binnen type D kenmerken zich door een hoog aantal verschillende herkomstnati-
onaliteiten. Deze omgeving lijkt dus een diverse omgeving waar veel verschillende landen van 
herkomst vertegenwoordigd zijn. Ze komen in hoofdzaak uit EU en OESO landen. Groepen 
die doorgaans sterk vertegenwoordigd zijn in Vlaanderen, zoals inwoners van Nederlandse her-
komst, Maghrebijnse herkomst of Turkse herkomst, zijn hier minder sterk aanwezig.

Op basis van de boxplots (Figuur 3 en Figuur 4) kunnen we deze patronen bevestigen. De medi-
aan van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst ligt vrij hoog (~45%) in vergelijking 
met de andere types. Meer dan drie op vier van de statistische sectoren in dit type hebben meer 
dan 40% inwoners van niet-Belgische herkomst. Dat is veel, enkel bij type C (Mijnregio in Mid-
den Limburg) ligt dit hoger.

Slechts 1% van de inwoners van Vlaanderen (2020) woont in een statistische sector van type D.
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- Type E: Verstedelijkte en superdiverse gebieden ( E1: met hoog aandeel inwoners 
van Maghrebijnse herkomst -  E2: met veel verschillende herkomstnationaliteiten)

Onder type E vallen verstedelijkte gebieden met een hoge aanwezigheid van mensen van 
niet-Belgische herkomst, uit een hoog aantal verschillende herkomstlanden. We onderscheiden 
twee	subtypes:	bij	de	eerste	(E1)	vinden	we	ook	een	hoog	aandeel	inwoners	van	Maghrebijnse	
herkomst, bij het tweede subtype (E2) gaat het vooral om de aanwezigheid van inwoners uit 
veel verschillende herkomstnationaliteiten). Eén op vier Vlaamse inwoners (2020) woont in een 
sector die onder type E valt. Het gaat hierbij om slechts 12% van de statistische sectoren in 
Vlaanderen en 3,5% van de oppervlakte.

Verstedelijkte en superdiverse gebieden met hoog aandeel inwoners van Maghrebijnse her-
komst (type E1) vinden we terug in grote steden als Antwerpen en Gent, en het meest uitge-
sproken in de verstedelijkte gebieden binnen de Vlaamse Ruit, met steden als Vilvoorde, Me-
chelen, Boom, Willebroek, Sint-Niklaas en Lokeren. Ten slotte liggen er ook in West-Vlaanderen 
sectoren	met	dit	profiel	in	Kortrijk	en	Waregem,	net	als	in	het	Oost-Vlaamse	Ronse.	Anno	2020	
woont ongeveer 7,5% van de Vlaamse bevolking in sectoren van dit type.

Verstedelijkte en superdiverse gebieden met veel verschillende herkomstnationaliteiten (type 
E2) vinden we terug in grote delen van Antwerpen en Gent, maar ook heel wat wijken en sec-
toren in andere centrumsteden, zoals Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Sint-Niklaas, Leu-
ven, Aalst, Turnhout of Hasselt. We zien ook superdiverse sectoren in kleinere steden als Eeklo, 
Lokeren, Aarschot, Tienen of Sint-Truiden. Ten slotte vinden we ook sectoren in de rand rond 
Brussel terug, en gemeenten als Ruisbroek, Zellik, Asse, Ternat of Wemmel, en in de Dender-
streek. Type E2 is in aantal sectoren de derde grootste cluster na subtypes A2 en A1 (beperkte 
tot zeer beperkte diversiteit). Van het totaal aantal inwoners in Vlaanderen, woont bijna 18%  
binnen deze cluster.

De	clusterprofielen	(Figuur	9)	voor	type	E1	en	type	E2	zijn	erg	gelijkaardig:	ze	kennen	veel	ver-
schillende landen van herkomst en het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst is voor 
beiden een positieve factor. 

Al	zijn	de	verschillen	 in	de	clusterprofielen	niet	zo	groot,	het	subtype	met	een	hoog	aandeel	
inwoners van Maghrebijnse herkomst (type E1) heeft een iets hogere aanwezigheid van inwo-
ners	van	niet-Belgische	herkomst.	De	boxplots	(Figuur	3)	geven	hier	meer	duidelijkheid	over:	de	
mediaan voor het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst ligt voor subtype E1 op 45%  
en voor subtype E2 op 35%. 

Hiertegenover staat dat het subtype met veel verschillende herkomstnationaliteiten (type E2) 
een hoger aantal verschillende landen van herkomst hebben. Op de boxplot (Figuur 4) zien we 
de mediaan van het aantal landen van herkomst voor type E2 net iets hoger is dan voor type 
E1. Ook zien we dat de de variatie op het aantal verschillende herkomstnationaliteiten groter is 
voor subtype E2. In het subtype met veel verschillende herkomstnationaliteiten (type E2) zitten 
dus zowel statistische sectoren met zeer weinig verschillende landen van herkomst als sectoren 
met zeer veel verschillende landen van herkomst.

Subtype E1 wordt gekenmerkt door een hoger aandeel inwoners van Maghrebijnse herkomst. 
Dit geldt zowel voor het algemene aandeel inwoners van Maghrebijnse herkomst, als voor het 
aandeel binnen de jongere en oudere bevolking. Daarnaast is er ook een positief verband te 
zien tussen het type en de aanwezigheid van inwoners met een Oost-Europese herkomst en 
dan voornamelijk de landen die niet binnen de Europese Unie zitten. Zeker binnen de oudere 
bevolking is dit een relatief belangrijke parameter aangezien de meeste andere parameters met 
betrekking tot de bevolking die ouder is dan 65 lage scores hebben. 

Andere noemenswaardige verbanden zien we met de inwoners van herkomst ‘ander land van 
Afrika’ en ‘ander land van Azië’. In mindere mate ook met de landengroep ‘ander land van an-
der land van Centraal- en Zuid-Amerika’. Ondanks de grote aanwezigheid van mensen van 
Maghrebijnse herkomst, zien we dat het dus niet over homogene statistische sectoren 
gaat. In deze superdiverse stedelijke sectoren vinden we eer zeer hoog niveau van diversiteit 
in de diversiteit, met veel inwoners die een migratieachtergrond delen, maar uit heel veel ver-
schillende	landen	afkomstig	zijn.
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Ruimtelijk vinden we binnen dit subtype veel sectoren terug die functioneerden als eerste ves-
tigingsplaats voor Marokkaanse gastarbeiders in de steden in de jaren 1960. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan Antwerpen-Noord, Borgerhout en het Kiel en delen van Hoboken in Antwer-
pen. In het kielzog van de pioniersmigratie kennen we ondertussen een halve eeuw van volg-
migratie op basis van gezinshereniging en -vorming. Andere sectoren binnen dit type  zoals in 
Boom, kennen een iets recentere aankomst van inwoners van Maghrebijnse origine. We zien 
hier processen van migratie van mensen van Maghrebijnse origine uit de grootstedelijke wijken 
naar kleinere centrumsteden of sectoren met meer betaalbare huisvesting, dit zullen we ook 
zien in de laatste type F (zie verder bij de omgevingsanalyse). Hoofdstuk 3.2 toonde al aan dat 
de Maghrebijnse landengroep de grootste niet-Belgische herkomstgroep in Vlaanderen is. Dit 
zorgt ervoor dat ze een grote invloed heeft op de typologievorming.

Bij subtype E2 speelt voornamelijk een positieve relatie met de Oost-Europese herkomstlan-
dengroepen (zowel de EU landen als de niet-EU landen) en de landengroepen ‘ander land van 
Afrika’ en ‘ander land van Azië’. In mindere mate ook met de landengroep ‘ander land van ander 
land van Centraal- en Zuid-Amerika’ en de Maghrebijnse landengroep. Het is ook hele duidelijk 
dat deze relaties sterk spelen bij de jongere laag van de bevolking, maar minder expliciet zijn 
bij de oudere bevolking. In deze sectoren is de jongere bevolking over het algemeen diver-
ser dan de oudere. Dit is ook de enige cluster die een positieve relatie heeft met het aandeel 
inwoners in het wachtregister. Enkele sectoren waarvan we weten dat er opvangvoorziening is 
voor asielzoekers (bijvoorbeeld in Lanaken en in Broechem) zitten ook bij in dit type. Het zijn 
indicaties dat deze gebieden ook vandaag nog aankomstplaatsen zijn voor relatief recente 
migratie. 

De statistische sectoren binnen het grotendeels verstedelijkte type E behoren, samen met de 
vroegere mijnstreek en het beperkt aantal expat-sectoren, tot de meest superdiverse sectoren 
van Vlaanderen. Dat geldt in de eerste plaats voor de grotere steden als Antwerpen en Gent12, 
maar ook steeds meer in andere Vlaamse centrumsteden, en in een aantal gemeenten in de 
rand rond Brussel. Beide subclusters zijn weergegeven in verschillende tinten blauw, waardoor 
de	verwevenheid	cartografisch	sterker	opvalt.	Vaak	zijn	het	superdiverse	sectoren	en	wijken	in	
eenzelfde stad, die onderlinge (en deels historische) verschillen in diversiteit kennen.

12  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal vermoedelijk ook een bevolkingsstructuur hebben die binnen deze cluster past, maar werd niet opgenomen in de clusteranalyse.
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24H4. Mesoschaal

- Type F: Gebieden met een uitwaaiering van superdiversiteit 

De sectoren die behoren tot Type F liggen verspreid over het Vlaamse Gewest, maar grenzen 
vaak aan superdiverse verstedelijkte sectoren (Type E) en aan de vroegere mijnregio in Midden 
Limburg	(Type	C).	Twee	gebieden	springen	in	het	oog:	De	Brusselse	rand	(inclusief	de	Dender-
streek en de regio tussen Brussel en Leuven) en de mijnregio in Limburg. Daarnaast vinden we 
dit type terug in verschillende stadscentra in de Vlaamse Ruit, zoals Dendermonde, Mechelen, 
of Leuven. 

Op	het	clusterprofiel	(Figuur	10)	zien	we	dat	zowel	het	algemene	aandeel	inwoners	van	Zuid-Eu-
ropese herkomst een positieve relatie heeft met deze cluster, als het aandeel inwoners van 
Zuid-Europese herkomst onder het jongere deel van de bevolking. Voor de bevolking onder 25 
jaar is ook de groep van Turkse herkomst en de groep met een herkomstland in een ‘van ander 
land van Centraal- en Zuid-Amerika’ belangrijk. De belangrijkste herkomstlanden voor het ou-
dere deel van de bevolking zijn verschillend ten opzichte van het jongere deel van de bevolking. 
Bij de inwoners vanaf 65 jaar zijn het de inwoners van Oost-Europese (EU) herkomst die de be-
langrijkste parameter vormen. Daarna volgt eerst het aandeel inwoners ouder dan 65 met een 
herkomstland in ‘een ander land van Azië’ en in ‘van ander land van Centraal- en Zuid-Amerika’, 
voor de Zuid-Europese herkomstlandengroep, al zijn de verschillen tussen deze landengroepen 
klein

Het ‘aantal verschillende herkomstnationaliteiten’ is licht positief, maar minder sterk dan in de 
meer	superdiverse	sectoren.	Dit	vertaalt	zich	ook	op	de	boxplot	(Figuur	4)	:	de	mediaan	van	het	
verschillend aantal landen van herkomst eerder laag, net boven de 20 verschillende nationali-
teiten. De helft van de statistische sectoren binnen deze cluster heeft dus minder dan 20 ver-
schillende herkomstnationaliteiten onder zijn inwoners. De spreiding is evenwel groot en ver-
schillende statistische sectoren hebben 70 tot meer dan 100 verschillende landen van herkomst. 

Ook de mediaan (Figuur 3) voor het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst ligt laag met 
nog geen 30%. Slechts de helft van de sectoren heeft dus een aandeel inwoners van niet-Belgi-
sche herkomst dat hoger ligt dan 30%. Toch zijn er sectoren die tot 70% inwoners van niet-Bel-
gische herkomst hebben. Deze variatie is niet uniek13 binnen de typologie, maar wel opvallend. 
 

13  De variatie binnen Type E1 en E2 is ook groot.

De positieve relatie met diversiteit, maar lage mediaan voor het aandeel inwoners van niet-Bel-
gische	herkomst	wijst	op	een	vroege	fase	in	het	proces	van	diversifiëring.	Waar	de	statistische	
sectoren binnen dit type op het einde van de 20ste eeuw nog relatief homogeen waren met 
hoofdzakelijk inwoners met een Belgische herkomst, verandert de uitwaaiering van superdiver-
siteit uit meer diverse omgevingen, geleidelijk aan de bevolkingsstructuur. Deze uitwaaiering 
weerspiegelt voornamelijk de spreiding van superdiversiteit uit de grote steden, de centrumste-
den en de mijnstreek in Limburg van de laatste 30 jaar. Indien we de synthesekaart van Hoofd-
stuk 3.1 (H3 - Figuur 9) naast de typologiekaart van superdiversiteit (Figuur 2) leggen, zien we 
dat in bijna alle sectoren binnen type F de schaal van de diversiteit gestegen is tussen 1990 en 
2020. 

De  spreiding waarvan sprake, kent twee gezichten. Binnen stedelijke gebieden gaat het, ten 
eerste, over de opschaling van superdiversiteit in sectoren en wijken die rond de eeuwwisseling 
tot de minder diverse wijken van de steden behoorden en waar we de voorbije twee decennia 
een proces van opschaling waarnemen. We vinden hier voorbeelden van in Antwerpen en Gent. 
De tweede vorm van uitwaaiering zien we op iets grotere afstand van de sectoren die reeds lan-
ger door grotere diversiteit gekend waren. Hier valt in eerste instantie de regio rond de mijnen 
in Limburg op. In de bevolkingsstructuur van deze typologie herkennen we de historische ar-
beidsmigratie uit Oost-Europa, Zuid-Europa en Turkije. We kunnen aannemen dat het mensen 
uit de eerste generatie migranten en hun nakomelingen betreft, die binnen de regio verhuist 
zijn. 

Ook de aanwezigheid van sectoren binnen deze cluster in de zuidelijke gemeenten rond het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een hoog aandeel inwoners hebben van Zuid-Europese 
of Centraal- en Zuid-Amerikaanse herkomst, wijst op een uitwaaiering van mensen met roots 
in migratie, vanuit Brussel, met vormen van suburbanisatie of gekleurde stadsvlucht. De sterke 
generatieverschillen	en	dynamieken	die	opvallen	 in	het	clusterprofiel	kunnen	wijzen	op	 	ver-
schillende gevolgen van verhuismobiliteit, eigen aan een groeiende diversiteit in de diversiteit

Dit maakt van type F een zeer dynamische categorie. Het zijn plaatsen in Vlaanderen die su-
perdiversifiëren	en	die	op	termijn	zullen	overgaan	 in	de	andere	typologieën	van	verstedelijkt	
en superdivers, een verruiming van de mijnregio of sectoren met een hogere aanwezigheid van 
OESO-landen.
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VERGELIJKING EERSTE VERKENNING MET TYPOLOGIE

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar patronen in de diversiteit van de Vlaamse bevolking. 
De verkenning gaf een beeld van verschillende zones die werden afgebakend op basis van de 
kaarten in hoofdstuk 3. Op basis van een clusteranalyse zijn we er in geslaagd een meer data-
gedreven	typologie	op	te	stellen.	De	patronen	die	deze	twee	oefeningen	identificeren,	verto-
nen zowel overeenkomsten als verschillen. De opvallende aanwezigheid van inwoners met een 
Nederlandse herkomstnationaliteit aan de Nederlandse grens, of met een Franse herkomst-
nationaliteit aan de Franse grens werd met beiden methodes aangegeven. Ook de historische 
diversiteit	in	de	voormalige	mijnstreek	in	Midden-Limburg	werd	als	een	specifiek	patroon	ge-
identificeerd,	al	is	de	reikwijdte	van	deze	zone	groter	in	de	verkenning	dan	in	de	typologie.

In de eerste verkenning werd erkend dat er een hogere aanwezigheid van inwoners met een 
niet-Belgische herkomst te zien was in verstedelijkte gebieden, al was het moeilijk hier cate-
gorieën in aan te brengen. Categorieën die gebaseerd waren op administratieve parameters 
hadden duidelijk hun beperkingen. Het gebruik van een clusteranalyse maakt het mogelijk ty-
pes op een andere manier af te bakenen waardoor de diversiteit in zones binnen de verstede-
lijkte gebieden meer aandacht krijgen. Binnen de typologie worden grote en kleine steden niet 
meer van elkaar gescheiden, beiden zitten in type E verstedelijkte en superdiverse gebieden. 
Wel wordt er een onderscheid gemaakt op statistische sector niveau tussen type E1 en E2 waar-
door ook binnenstedelijke diversiteit wordt weergegeven. Een stad als Antwerpen bijvoorbeeld 
wordt dan niet meer als één homogeen geheel meer gezien, maar genuanceerd in verschillende 
wijkdynamieken.

Het moge duidelijk zijn dat de patronen die te zien zijn in de aanwezigheid van inwoners van 
niet-Belgische herkomst, verder gaan dan de schaal ‘weinig aanwezigheid’ tot ‘veel aanwe-
zigheid’. Zowel de eerste verkenning als de typologieconstructie doen een poging tot nuance, 
context en interpretatie. De grootste diversiteit herkennen we in de types C tot en met F. Het 
gaat hier, in tegenstelling tot de meer homogene types A en B, over superdiverse omgevingen 
waar soms al zeer lang een diverse bevolking woont en soms nog maar zeer recent. Binnen type 
C tot type F woont 35% van de bevolking in het Vlaamse Gewest, verspreid over 19 % van de 
statistische sectoren en 8 % van de oppervlakte. Samen met het gehele Brusselse Gewest zijn 
ze de sectoren waar de superdiversiteit in Vlaanderen en Brussel haar ruimtelijke neerslag vindt, 
en waar processen van opschaling en spreiding ook de volgende jaren zullen doorwerken. Eén 
van	de	meer	opvallende	vaststellingen	van	de	typologieopbouw	was	de	 identificatie	van	een	
type F waarin de uitwaaiering van superdiversiteit wordt gevat. Dit proces zal zich zeker nog 

doorzetten naar de toekomst. De opschaling van diversiteit zal in veel beperktere mate ook 
plaatsvinden in de weinig tot zeer weinig diverse sectoren, en in de grensstreek. Ondanks een 
demografische	toename	van	de	diversiteit,	zal	de	ruimtelijke	impact	beperkter	zijn	en	ligt	de	
snelheid van de veranderingsprocessen er lager. 

In wat volgt zullen deze patronen in de bevolking in verband worden gebracht met omgevings-
kenmerken. Zo kan nagegaan worden of er ook patronen te zien zijn in de fysieke ruimte.
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4.3. Omgevingsanalyse
De	demografische	analyses	over	een	periode	van	30	jaar	geven	inzicht	in	de	schaal,	snelheid	en	
spreiding van de superdiversiteit in Vlaanderen op het meest haalbare gedetailleerde niveau, 
dat van de statistische sectoren. In onze zoektocht naar patronen in de (evolutie van de) su-
perdiversiteit	waren	de	eerste	 twee	stappen	het	 identificeren	van	 regionale	 typologieën	aan	
de hand van diversiteitsparameters. Al deze parameters hadden te maken met de bevolking. 

In deze derde stap maken we een vertaling naar de ruimte. Op basis van een omgevingsanalyse 
gaan we na of de (on)bebouwde ruimte als onderlegger verschilt tussen de verschillende types.  
Deze analyse moet meer inzicht geven in de ruimtelijke processen van ongelijkmatige sprei-
ding van diversiteit. We brengen daarbij niet alleen in beeld hoe, hoe snel en waar Vlaanderen 
superdivers wordt, maar we exploreren ook de onderliggende ruimtelijke dynamieken van deze 
processen. Een eerste vraag is in welke mate ruimtelijke kenmerken samenhangen met de aan-
wezige of groeiende diversiteit. Als er verschillen zijn in woonomgeving tussen de verschillende 
types,	aan	welke	omgevingen	kunnen	we	dan	welke	types	van	diversiteit	linken?	Een	tweede	
vraag gaat over de verkenning van ruimtelijke behoeften. Welke ruimtebehoeften, en mogelijk 
ruimtegebruik,	kunnen	we	verwachten	in	de	verschillende	leefomgevingen?	

4.3.1 Omgevingsanalyse parameters

INTRODUCTIE VAN DE PARAMETERS

Voor	de	omgevingsanalyse	gebruiken	we	drie	soorten	omgevingsparameters:	

- ‘Woonkarakteristieken’ brengen de eigenschappen van de woning in beeld (Tabel2)

- ‘Omgevingskenmerken’ brengen de ruimere woonomgeving in beeld (Tabel 3)

- ‘Etnisch-culturele voorzieningen’ zijn voorzieningen die gelinkt zijn aan de aanwezig-
heid van inwoners met een migratieachtergrond, zoals gebedsplaatsen of mogelijk-
heden tot transnationale contacten en transfers (Tabel 4)

Voor deze drie categorieën gebruiken we 13 hoofdparameters, die we waar mogelijk nog ver-
der opdeelden. Deze parameters werden gekozen binnen de beperkingen van beschikbare en 
gebiedsdekkende data. Een deel van de gegevens kan rechtstreeks teruggevonden worden in 
online databases als kaart of als tabel (Zie bijlage voor de volledige bronvermelding). Een ander 
deel vraagt eerst nog een eigen verwerking door verschillende databronnen te combineren. Alle 
parameters worden gebruikt op het niveau van de statistische sectoren. 
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TABEL 2: Woonkarakteristieken

Bouwjaar Aandeel van de woningen gebouwd in een bepaalde periode (%) 

(4	subcategorieën:	vóór	1946,	1946-1970,	1971-2000,	na	2000)

Gesloten Bebouwing Aandeel gesloten bebouwing t.o.v. woongelegenheden in eenge-
zinswoningen (%)

Meergezinswoningen Aandeel meergezinswoningen t.o.v. woongelegenheden (%)

Woonoppervlakte Aandeel woningen met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 
104 m² t.o.v. totaal aantal individuele woningen (%)

Privégroen Aandeel privé groen t.o.v. van de totale oppervlakte landgebruik 
woonzone en commerciële zone  (%)

Huurder Aandeel huurders t.o.v. huishoudens met gekende eigendomstitel 
(%)

TABEL 3: Omgevingskenmerken

Inwonersdichtheid Aantal inwoners per hectare landgebruik woonzone en commer-
ciële zone

Openbaar groen Oppervlakte groen t.o.v. de totale oppervlakte van de statistische 
sector (%)

Bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer

Maximale knooppuntwaarde binnen de statistische sector

Voorzieningenniveau Maximale score voorzieningenniveau binnen de statistische sector

(4	subtopics:	cultuur	&	sport,	onderwijs,	zorg	en	woon-ondersteu-
nend)

Tabel 4: Etnisch-culturele voorzieningen

Lyca mobile Aanwezigheid van zelfstandige zaken die Lyca Mobile voorzienin-
gen aanbieden

Western Union Aanwezigheid van een Western Union voorzieningenpunt

Gebedshuizen Aanwezigheid van gebedshuizen onder de verschillende catego-
rieën:	

Algemene gebedshuizen 

Moskeeën

Synagogen

Anglicaanse kerken

Protestantse kerken

Orthodoxe kerken

Koningkrijkszalen (getuigen van Jehova)
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RELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE PARAMETERS EN SUPERDIVERSITEIT

Van elke parameter gaan we statistisch na wat de correlatie (Spearman) is met het aandeel in-
woners	van	niet-Belgische	herkomst.	In	figuur	11	staan	de	resultaten	van	deze	correlatieanalyse.	
Er is te zien welke samenhang bestaat tussen de aanwezigheid van inwoners van niet-Belgische 
herkomst en de verschillende woonkarakteristieken, omgevingskenmerken en aanwezigheid 
van etnisch-culturele voorzieningen. 

De	resultaten	tonen	dat	er	voor	enkele	woonkarakteristieken	een	positieve	statistisch	signifi-
cante relatie bestaat met het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst. Op plaatsen waar 
er meer inwoners wonen van niet-Belgische herkomst, vinden we vaker gesloten bebouwing, 
kleinere woningen, huurwoningen en meergezinswoningen. De aanwezigheid van privégroen 
is dan weer beperkter in deze sectoren. De parameters met betrekking tot de bouwjaren geven 
geen	significant	verband	met	het	aandeel	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst.	

Bij de omgevingskenmerken hangt de aanwezigheid van inwoners van niet-Belgische herkomst 
statistisch	significant	samen	met	een	hogere	inwonersdichtheid.	Ook	met	het	voorzieningen-
niveau is er een positieve correlatie, zowel voor het algemene voorzieningenniveau als voor 
specifiek	de	nabijheid	van	scholen,	 cultuur	&	sport,	openbaar	vervoer,	 zorgvoorzieningen	en	
woon-ondersteunende voorzieningen. Omgekeerd zien we dat zeer diverse sectoren, sectoren 
zijn met een veel kleinere aanwezigheid van openbaar groen. 

De	etnisch-culturele	 voorzieningen	 ten	 slotte	 vertonen	grotendeels	 een	positieve	 significan-
te relatie met het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst. Enkel de aanwezigheid van 
Anglicaanse gebedshuizen kent een negatieve relatie. De israëlitische gebedshuizen vertonen 
geen verband. 

Zowel voor de woonkarakteristieken als voor de omgevingskarakteristieken kun-
nen we concluderen dat kenmerken die gerelateerd zijn aan verstedelijking 

 een positieve correlatie vertonen met superdiversiteit. Deze correlatie wijst niet noodzakelijk 
op een oorzakelijk verband. Deze analyse toont niet aan dat inwoners met een niet-Belgische 
herkomst niet in een vrijstaande woning met een tuin (willen) wonen. Eerder zullen andere fac-
toren zoals woningprijs een invloed hebben op de beschikbare keuze aan woningen met bepaal-
de woonkarakteristieken en omgevingskenmerken. -0,8 -0,4 0 0,4 0,8
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Figuur	11:	Resultaten van de Spearman correlatietest 
tussen omgevingskenmerken en de aanwezigheid van 

diversiteit. 
bron:	Eigen	verwerking 
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In	Figuur	12	verfijnen	we	de	analyse	en	maken	we	een	onderscheid	 in	 landen	van	herkomst.	
De eerste groep bestaat uit de inwoners die een herkomstnationaliteit hebben uit een EU15 

 land. Inwoners met een herkomstnationaliteit buiten de EU15 zitten in een tweede groep. Op 
de	figuur	is	te	zien	dat	er	voor	verschillende	omgevingsparameters	een	verschil	te	zien	is	in	het	
gevonden verband met het aandeel inwoners van EU15 herkomst en het aandeel inwoners van 
niet-EU15 herkomst. In de meeste gevallen gaat het om een verschil in de sterkte van het ver-
band	terwijl	het	teken	gelijk	is:	de	verbanden	zijn	doorgaans	sterker	voor	de	niet-EU15	groep.	

Toch	zijn	er	enkele	significante	verschillen.	Voor	de	woonkarakteristieken	is	de	parameter	die	
betrekking heeft op het bouwjaar niet (meer) eenduidig. Het aandeel gebouwen met een bouw-
jaar voor 1946 is positief gecorreleerd met het aandeel inwoners van EU15 herkomst en nega-
tief gecorreleerd met het aandeel inwoners van niet-EU15 herkomst. De categorieën ‘bouwjaar 
1971-2000’ en ‘na 2000’ vertonen enkel een verband met het aandeel inwoners van niet-EU15 
herkomst en dit is een negatief verband. De statistische sectoren waar relatief veel bebouwing 
aanwezig is van na 1971 kent dus een eerder lage aanwezigheid van inwoners met een her-
komstnationaliteit uit een niet-EU15land.

Voor de omgevingskenmerken blijven alle verbanden hetzelfde al zijn ze duidelijk sterker voor 
de groep ‘niet-EU15’. 

Bij de etnisch-culturele voorzieningen is het vooral opvallend dat er een verschil is in verband 
voor de aanwezigheid van Anglicaanse en Israëlitische gebedshuizen en de Koninkrijzalen van 
de getuigen van Jehova. Voor alle drie de parameters is er een negatief verband met de aanwe-
zigheid van inwoners van EU15-herkomst en een positief verband met inwoners van niet-EU15 
herkomst.

Figuur	12:	Resultaten van de Spearman correlatietest 
tussen omgevingskenmerken en de aanwezigheid van 

diversiteit met de opdeling EU15 en niet-EU15. 
bron:	Eigen	verwerking 
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4.3.2 Omgevingsanalyse toegepast op de typologieën

De ongelijke snelheid, spreiding en schaal van superdiversiteit gaat dus samen met verschillen 
in woonkarakteristieken en omgevingskenmerken en met de aanwezigheid van voorzieningen. 
Nu gaan we een stap verder, en verkennen we of de omgevingsanalyse ook verschillen laat zien 
in de omgevingskenmerken van de verschillende typologieën van superdiversiteit die we ont-
wikkelden. 

Daarvoor maken we voor elk type een omgevingsanalyse. Het doel is om na te gaan of de ver-
schillende types van de typologie naast verschillen in de bevolkingssamenstelling, ook verschil-
len vertonen in de omgevingskenmerken. 

De woonkarakteristieken, omgevingskenmerken en etnisch-culturele voorzieningen werden ook 
op statistische sectorniveau verzameld en in een dataset samengebracht. Voor elk type wordt 
voor elk van deze parameters een gemiddelde waarde berekend. Om deze te visualiseren en be-
ter te kunnen vergelijken, zowel met elkaar als met het Vlaamse gemiddelde worden de z-scores 

	berekend.	Deze	visualiseren	we	vervolgens	in	een	radardiagram:	een	spinnenweb	waarop	elke	
as een parameter vertegenwoordigd. Het Vlaamse gemiddelde wordt hierop weergegeven als 
de nullijn. Een score met een positieve waarde ligt dus boven het Vlaamse gemiddelde, een 
score met een negatieve waarde ligt onder het Vlaams gemiddelde.
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Type A1:	Zeer	beperkte	diversiteit
Type A2:	Beperkte	diversiteit

Type B1:	Grensmigratie	Nederland
Type B2:	Grensmigratie	Frankrijk

Figuur	13:	Omgevingsanalyse voor type A - Gebieden met 
een (zeer) beperkte diversiteit 

bron:	Eigen	verwerking 

Figuur	14:	Omgevingsanalyse voor type B - Gebieden met 
grensmigratie (Nederland en Frankrijk) 

bron:	Eigen	verwerking 
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- Type	 A:	 Gebieden	 met	 een	 beperkte	 diversiteit	 (A1:	 Zeer	 weinig	 diversiteit	 –	 
A2:	Weinig	diversiteit)

Type A zijn de sectoren waar de bevolking het minst divers is, type A1 nog minder dan type A2. 
Dit	is	ook	af	te	lezen	op	de	radar-diagrammen:	de	aanwezigheid	van	de	verschillende	herkomst-
groepen vertonen waarden onder de nullijn, wat wil zeggen dat inwoners van deze herkomst-
groepen in type A1 en type A2 minder aanwezig zijn dan gemiddeld in Vlaanderen.

Het	algemene	patroon	is	voor	beide	types	gelijkaardig:	naar	woonkarakteristieken	vinden	we	in	
deze sectoren minder kleine woningen, meergezinswoningen en gesloten bebouwing. Ook ligt 
het aandeel huurders onder het Vlaamse gemiddelde. De aanwezigheid van privé-groen is dan 
weer bovengemiddeld, vooral bij type A1. De omgevingskenmerken versterken het beeld van 
de	meer	open	en	groene	ruimte:	vooral	voor	de	statistische	sectoren	binnen	type	A1	ligt	de	aan-
wezigheid van openbaar groen duidelijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De inwonersdicht-
heid is voor beide subtypes iets lager dan het Vlaamse gemiddelde. Naar voorzieningengraad 
scoort type A eerder laag en onder het Vlaamse gemiddelde. Ook hier is er een duidelijk verschil 
tussen	type	A1	en	type	A2:	de	waarden	voor	de	verschillende	voorzieningen	liggen	over	de	hele	
lijn lager voor type A1 dan voor type A2. 

De minst diverse sectoren van Vlaanderen zijn dus eerder groene en een minder verstedelijkte 
omgevingen. Het sterke verschil in type A1 en type A2 in voorzieningen en aandeel gesloten 
bebouwing en meergezinswoningen geeft een indicatie dat de dorpskernen eerder binnen deel-
type A2 vallen dan binnen deeltype A1. De aanwezigheid van diversiteit binnen de bevolking 
is iets hoger in deeltype A2. Als we beide samennemen dan lijkt de analyse te suggereren dat  
inwoners van niet-Belgische herkomst binnen een weinig diverse omgeving eerder in de kernen 
wonen. 

- Type	B:	Gebieden	met	grensmigratie	(B1	Grens	Nederland	–	B2:	Grens	Frankrijk)

Voor de sectoren met grensmigratie, zowel aan de Nederlandse landsgrens als met de Franse, 
zien we op de radardiagrammen (vanzelfsprekend) een hoge aanwezigheid van inwoners van 
Nederlandse (B1) en van Franse (B2) herkomst. De andere herkomstnationaliteiten scoren zeer 
laag. Zoals in de typologiebeschrijving reeds opgemerkt is de herkomstdiversiteit binnen de 
diversiteit binnen deze gebieden eerder beperkt.  

De meeste omgevingskenmerken voor de Nederlandse grensmigratie (B1) liggen onder het 
Vlaamse gemiddelde. Er zijn weinig voorzieningen, weinig gesloten bebouwing, meergezins-
woningen of kleine woningen. De inwonersdichtheid ligt op het Vlaamse gemiddelde en de 
aanwezigheid van groen, zowel privé als openbaar, ligt hier boven. De omgeving lijkt zo een 
eerder open en weinig verstedelijkte te zijn. Dit kunnen residentiele gebieden zijn, maar gezien 
de ligging in bijvoorbeeld het noorden van de provincie Antwerpen is ook de aanwezigheid van 
landbouwgebieden bepalend voor het uitzicht van de regio.  

Dit is anders voor de sectoren met grensmigratie uit Frankrijk (B2). Deze heeft weinig opvallen-
de omgevingskenmerken. De voorzieningen liggen onder het gemiddelde evenals de aanwezig-
heid van groen. Er is een klein beetje meer gesloten bebouwing en kleine woningen. Gebeds-
plaatsen ontbreken grotendeels met de uitzondering voor Anglicaanse religieuze plaatsen. In 
vergelijking	met	cluster	B1	zijn	toch	enkele	verschillen	op	te	merken:	Aan	de	grens	met	Frankrijk	
lijkt het om een meer verdichte omgeving te gaan in vergelijking met de omgeving aan de Ne-
derlandse grens.
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Type C:	Mijnregio	in	Midden	Limburg Type D:	Hogere	diversiteit	met	hoog	aandeel	EU	en	OESO	inwoners

Figuur	15:	Omgevingsanalyse voor type C - Mijnregio in 
Midden Limburg 

bron:	Eigen	verwerking 

Figuur	16:	Omgevingsanalyse voor type D - Gebieden met 
een hoge diversiteit en een hoog aandeel EU en OESO 

inwoners. 
bron:	Eigen	verwerking 
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- Type	C:	Mijnregio	in	Midden	Limburg

Type C is voornamelijk te vinden in de mijnregio in Midden Limburg. Op het diagram is de hoge 
aanwezigheid van inwoners van Zuid-Europese, Oost-Europese en Turkse herkomst goed te 
zien. De andere herkomstgroepen scoren lager, tot zelfs onder het Vlaamse gemiddelde. 

Binnen de woonkarakteristieken is het meest opvallende kernmerk het hoge aandeel huurders. 
Ook zijn de woningen iets kleiner dan gemiddeld en is er iets minder privaat groen aanwezig. De 
meeste omgevingskenmerken (inwonersdichtheid en de aanwezigheid van verschillende types 
voorzieningen) liggen rond of boven het Vlaamse gemiddelde. De aanwezigheid van openbaar 
vervoer is hier een uitzondering op. Openbaar groen is duidelijk minder aanwezig in deze regio. 
Naar etnisch-culturele voorzieningen zijn er veel verschillende gebedshuizen te vinden (Islami-
tische, Orthodoxe en Protestantse), maar is er ook een opvallende afwezigheid van Anglicaanse 
en	Israëlitische	religieuze	plaatsen.	Er	zijn	bovengemiddeld	filialen	van	Western	Union	en	Lyca	
mobile verdeelpunten te vinden.

Type C lijkt hier een eerder verstedelijkte omgeving te zijn met een bovengemiddelde aanwe-
zigheid van voorzieningen voor een migratiegemeenschap. Indien we de typologiekaart van 
superdiversiteit erbij halen (Figuur 2) zien we dat de oude mijncités binnen de statistische sec-
toren liggen die bij type C horen. Deze historische woonwijken van de mijnwerkers en hun fa-
milies worden nog steeds bewoond door voornamelijk inwoners van Turkse of Zuid-Europese 
herkomst. Het is opvallend dat het aandeel privé-groen toch nog zo laag ligt gezien de meeste 
woningen uit de Cités wel voorzien zijn van een (kleine) tuin. 

- Type	D:	Hogere	diversiteit	met	een	hoog	aandeel	EU	en	OESO	inwoners

De omgevingsanalyse van type D toont, overeenkomstig met de clustering van het type, een 
hoge aanwezigheid van inwoners van OESO herkomst en Noord- en West Europese herkomst. 

Op het radardiagram van Type D valt onmiddellijk op dat het voorzieningenniveau hoog ligt. Er 
is	duidelijk	een	hogere	aanwezigheid	van	openbaar	vervoer,	cultuur	&	sport,	onderwijs,	zorg	en	
woon-ondersteunende voorzieningen in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Openbaar 
groen is net iets minder aanwezig en de gemiddelde inwonersdichtheid binnen type D ligt net 
iets hoger dan de gemiddelde inwonersdichtheid in Vlaanderen. Dit wekt in eerste instantie een 
beeld op van een eerder verstedelijkte omgeving. 

Toch zien we bij de woonkenmerken dat het aandeel gesloten bebouwing onder het Vlaam-
se gemiddelde ligt. Ook het aandeel kleine woningen dat lager is dan gemiddeld en de aan-
wezigheid van prive-groen dat hoger is dan gemiddeld nuanceert enigszins het beeld van een 
verstedelijkte omgeving. Ook al ligt het aandeel huurders en meergezinswoningen wel boven 
het gemiddelde, de omgevingskenmerken en woonkarakteristieken geven een beeld van een 
verstedelijkte omgeving waar toch een duidelijke residentiele functie aanwezig is met ruime 
woningen. Dit komt overeen met de verwachtingen op basis van de nationaliteiten die in dit 
type	vertegenwoordigd	zijn	en	op	basis	van	de	geografische	spreiding	van	de	statistische	secto-
ren die binnen dit type vallen. We benoemen deze sectoren voorzichtig als ‘expat’ omgevingen, 
gekenmerkt door de aanwezigheid van hoger geschoolde kennismigranten. Het zijn sectoren 
die zich voornamelijk situeren binnen residentiele buurten en gemeenten met duurdere wonin-
gen (o.a briobrussel). De twee statistische sectoren in Mol zijn te linken aan residentiële wijken 
waar werknemers van het VITO en het Studiecentrum voor Kernenergie wonen. Ook is hier 
o.a. een Europese school gelegen.
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Type E1:	Verstedelijkt	en	superdivers	-	met	hoog	aandeel	Maghrebijnse	herkomst
Type E2:	Verstedelijkt	en	superdivers	-	met	diverse	herkomstnationaliteiten

Type F:	Uitwaaiering	van	superdiversiteit

Figuur	17:	Omgevingsanalyse voor type E - Verstedelijkte 
en superdiverse gebieden (met hoog aandeel inwoners 

van Magrebijnse herkomst of diverse herkomt) 
bron:	Eigen	verwerking 

Figuur	18:	Omgevingsanalyse voor type F - Gebieden met 
uitwaaiering van superdiversiteit 

bron:	Eigen	verwerking 
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- Type	 E:	 Verstedelijkt	 en	 superdivers	 (E1:	 met	 hoog	 aandeel	 inwoners	 van	 
Maghrebijnse	herkomst	–	E2:	met	veel	verschillende	herkomstnationaliteiten)

Type E omvat twee deeltypes waar een belangrijk deel van de bevolking een niet-Belgische 
herkomstnationaliteit heeft en veel verschillende landen van herkomst vertegenwoordigd zijn. 
Dit is ook te zien op de radardiagrammen. Voor verschillende landengroepen liggen de z-scores 
voor zowel type E1 als type E2 duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde. Voor type E1 komt daar 
nog de nadrukkelijke aanwezigheid van inwoners van  Maghrebijnse herkomst bij. 

Op	basis	van	het	geografisch	voorkomen	van	dit	type	wordt	aangenomen	dat	het	veelal	over	
(sterk) verstedelijkte gebieden gaat. Dit wordt hier bevestigd door de omgevingsanalyse. Beide 
deeltypes volgen een gelijkaardig patroon voor de omgevingskenmerken, woonkarakteristie-
ken en etnisch-culturele voorzieningen. Zo ligt de inwonersdichtheid boven het Vlaamse ge-
middelde en is er zeer weinig openbaar groen aanwezig. Het voorzieningenniveau is hoog voor 
alle subtypes en ook het openbaar vervoer is goed uitgewerkt. Dit zijn  kenmerken die gelinkt 
kunnen worden aan sterk verstedelijkte omgevingen. Daarbij komt dat er duidelijk meer ge-
sloten bebouwing aanwezig is dan gemiddeld in Vlaanderen en ook de aanwezigheid van pri-
ve-groen zeer laag ligt. 

We spreken hier van dichtbebouwde omgevingen waar weinig plaats is voor open ruimte. Ook 
andere	 stedelijke	 woonkarakteristieken	 komen	 duidelijk	 naar	 boven:	 een	 bovengemiddelde	
aanwezigheid van meergezinswoningen, huurders en kleine woningen.

Zoals verwacht kan worden van een zeer diverse omgeving zijn hier verschillende etnisch-cul-
turele voorzieningen aanwezig. In de omgevingen van type E is er een bovengemiddelde be-
schikbaarheid aan connectieve infrastructuur (Western Union en Lyca mobile verkooppunten) 
en	toegang	tot	alle	types	geïnventariseerde	religieuze	gebedshuizen:	Anglicaanse,	Islamitische,	
Israëlitische, Orthodoxe en Protestantse. Onderzoek van Pemberton (2017) in Groot-Brittannië 
laat zien dat nieuwkomers in superdiverse wijken als die binnen type E, niet persé landgenoten 
opzoeken, maar wel de aanwezige diversiteit en voorzieningen als een ‘enabling niche’ zien.

- Type	F:	Uitwaaiering	van	superdiversiteit	

Type F beschrijft een omgeving met een diversiteit in de bevolking die net boven het Vlaamse 
gemiddelde ligt. De grootste herkomstgroepen zijn de Zuid-Europese, Oost-Europese, Turkse 
en Centraal- en Zuid Amerikaanse landengroep. Dit is herkenbaar op het radardiagram. 

Binnen de omgevingsanalyse is te zien dat veel van de woonkarakteristieken het Vlaams ge-
middelde volgen, de z-scores wijken weinig af van de nullijn. Er zijn iets meer kleine woningen 
en meergezinswoningen te vinden en het aandeel huurders ligt ook net boven het gemiddelde. 
Het aandeel gesloten bebouwing ligt dan weer net onder het Vlaamse gemiddelde. De aanwe-
zigheid voor privé-groen ligt ook onder het Vlaamse gemiddelde, maar het verschil is zeer klein. 

De	omgevingskenmerken	vullen	hier	op	aan:	de	bevolkingsdichtheid	binnen	type	F	is	gelijkaar-
dig aan de bevolkingsdichtheid in Vlaanderen en de aanwezigheid van openbaar groen ligt hier 
net iets onder. Voor alle types voorzieningen is toch een redelijke aanwezigheid. De z-scores 
zijn niet zeer hoog, maar we duidelijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Hetzelfde geldt voor 
de aanwezigheid van openbaar vervoer. De aanwezigheid van etnisch-culturele voorzieningen 
wijk ook weinig af van het Vlaamse gemiddelde. Hoewel weer minder prominent dan in Type 
E, zijn er Western Union en Lyca mobile verkooppunten te vinden. Ook verschillende religieuze 
gebedsplaatsen zijn aanwezig en dan voornamelijk Islamitische, Orthodoxe en Protestantse.

Geografisch	sluiten	veel	zones	met	statistische	sectoren	binnen	type	F	aan	op	zones	met	sta-
tistische sectoren binnen type E. Indien we de omgevingsanalyse van beide types vergelijken 
komt toch een duidelijk verschillende omgeving naar boven. 

Type F is zeker niet zo verstedelijkt als type E waar de inwonersdichtheid en de vermoedelij-
ke bebouwingsdichtheid veel hoger ligt. Ook liggen veel statistische sectoren binnen type F in 
het	mijnbekken	van	Limburg,	van	Beringen	tot	Maaseik.	Hier	sluiten	zij	geografisch	aan	op	de	
sectoren die binnen type C vallen. De omgevingsanalyse van type C gaf in vergelijking met die 
van type F een gelijkaardige bevolkingsdichtheid weer, maar met een lagere aanwezigheid van 
publiek en privaat groen en een lager voorzieningenniveau. 

De uitwaaiering van superdiversiteit komt dan ook voor zowel in de stedelijke binnen gebieden 
als in de suburbane randen van steden en de gebieden tussen de historische mijnen. 
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4.4. Besluit Mesoschaal

In het tweede (meso-) deel van deze Atlas Superdiversiteit brengen we de patronen in de ruim-
telijke spreiding van superdiversiteit binnen Vlaanderen in beeld. 

In	een	eerste	verkenning	(4.1.	en	figuur	1)	bouwen	we	verder	op	de	analyses	van	hoofdstuk	3	
(Macroschaal). We onderscheiden regio’s die gelijkenissen vertonen naar omvang samenstelling 
en	evolutie	van	de	diversiteit.	Daarbij	identificeren	we	zones	met	een	lange	migratiegeschiede-
nis (de voormalige mijnstreek in Midden-Limburg) versus sectoren met een eerder recente stij-
ging van de diverse bevolking (de Denderstreek). Er zijn zones met een eerder eenzijdige vorm 
van diversiteit (de grensmigratie in de grensstreek met Nederland) en stedelijke gebieden die 
steeds diverser worden. De eerste verkenning maakt duidelijk wat de beperkingen kunnen zijn 
van administratieve indelingen. Zowel grootstedelijke als kleinstedelijke gebieden kunnen een 
superdiverse bevolking huisvesten, en ook binnen steden en gemeenten spelen sterke ruimte-
lijke verschillen. 

DE OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE TYPOLOGIE VAN SUPERDIVERSITEIT

Daarom kozen we ervoor om een typologie van superdiversiteit op te bouwen op het niveau 
van de 7.876 Vlaamse statistische sectoren die in 2020 meer dan 100 inwoners hadden. We ge-
bruikten daarvoor een brede waaier aan bevolkingskenmerken, opgedeeld in 39 parameters 
(zie tabel 1).  Met deze uitgebreide dataset van de bevolkingsgegevens hebben we met behulp 
van een clusteranalyse 6 typologieën van superdiversiteit (met 3 extra deeltypes) onderschei-
den (4.2. en Figuur 2). 

• Het grootste deel van het Vlaamse grondgebied en meer dan 60% van de Vlaamse 
bevolking woont in een sector waar de diversiteit beperkt (mediaan<15%) tot zeer beperkt (me-
diaan<10%) is (Type A).

•	 Sectoren	in	grensgemeenten	kennen	een	specifiek	profiel,	gekenmerkt	door	een	hoge	
aanwezigheid van mensen met een niet-Belgische herkomstnationaliteit, maar een gering aan-
tal landen van herkomst, en een dominantie van bewoners uit het buurland. We onderscheiden 
hier	grensgebieden	met	Nederland	(Type	B1:	Gebieden	met	grensmigratie	-	Grens	Nederland)	
en	met	Frankrijk	(Type	B2:	Gebieden	met	grensmigratie	-	Grens	Frankrijk)

•  De voormalige mijnregio Midden-Limburg (Type C) vormt een derde type, waar de 
historische gastarbeid tot vandaag doorwerkt in de bevolkingssamenstelling. 

• Een beperkt aantal sectoren worden gekenmerkt door een bovenmodaal aandeel in-
woners uit EU en OESO landen (Type D). Dit type is vooral opvallend in de Oostrand rond Brus-
sel.

• Met Type E onderscheiden we stedelijke en superdiverse statistische sectoren. Om 
beter	zicht	 te	geven	op	binnenstedelijke	 ruimtelijke	differentiatie	maken	we	hier	een	onder-
scheid tussen twee subtypes, waarbij verschillende wijkdynamieken zichtbaar worden. Subtype 
E1 zijn verstedelijkte en superdiverse sectoren met een hoge aanwezigheid van inwoners van 
Maghrebijnse herkomst, de grootste groep landgenoten van buiten de EU met een migratie-
geschiedenis. Subtype E2 omvat eveneens verstedelijkte en superdiverse sectoren, maar met 
een bredere waaier aan herkomstlanden, met zowel inwoners uit Oost-Europese landen als uit 
andere landen van buitende de EU. 

•	 Met	type	F	identificeren	we	ten	slotte	sectoren	met	een	recente	uitwaaiering	van	su-
perdiversiteit. Dit type is het meest dynamisch en omvat verschillende processen van de ver-
spreiding van superdiversiteit. Het gaat hier zowel over een suburbanisatie (bijvoorbeeld in de 
rand rond Brussel, onder invloed van Brussel) als over een verdere binnenstedelijke verspreiding 
van diversiteit (bijvoorbeeld binnen Antwerpen van sterk diverse sectoren naar sectoren waar 
nog maar weinig diversiteit aanwezig was.). 

KOPPELING VAN RUIMTELIJKE SPREIDING AAN WONING- EN OMGEVINGSKENMERKEN 

Om de ongelijke spreidings- en opschalingspatronen van superdiversiteit beter te kunnen 
verklaren, leggen we de link tussen de ruimtelijke typologie van superdiversiteit en de fysieke 
ruimte. Dit gebeurde aan de hand van 13 hoofdparameters voor woningkenmerken en omge-
vingskenmerken op het niveau van de statistische sectoren. De duidelijke correlatie tussen deze 
woning- en omgevingskenmerken en de typologie van superdiversiteit helpt om de ongelijke 
ruimtelijke spreiding beter te kunnen begrijpen. Tussen de verschillende diverse types onder-
scheiden we duidelijke verschillen in omgevingskenmerken. 

Globaal kent het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomstnationaliteit een posi-
tief	 verband	met	 de	 verstedelijking	 van	 een	 omgeving	 (zie	 Figuur	 11	 &	 12).	 Dat	wil	 zeggen	
dat de meest diverse bevolking woont in sectoren met een bovengemiddelde bebouwing,  



38H4. Mesoschaal

een hogere densiteit inwonersdichtheid en een hoger voorzieningenniveau. De reden voor mi-
gratie	kan	hier	een	eerste	verklaring	voor	zijn:	deze	verstedelijkte	centra	voorzien	bijvoorbeeld	
in (hogere) scholing en werkgelegenheid. Ook volgmigratie of de volgende generaties kunnen 
hier	 een	omgeving	 vinden	die	 in	hun	noden	 voorziet:	 netwerken	binnen	en	 tussen	gemeen-
schappen,	verengingen	en	gespecialiseerde	voorzieningen	als	supermarkten	met	een	specifiek	
aanbod, gebedsplaatsen en gespecialiseerde kappers. 

Binnen de verstedelijkte omgevingen is type E (verstedelijkte en superdiverse omgevingen) het 
sterkst vertegenwoordigd. Bijna de helft (45%) van de Vlaamse statistische sectoren die in het 
RURA2021 als verstedelijkt werden aangeduid, vallen binnen dit type. Uit de omgevingsanalyse 
werd reeds duidelijk dat de leefomgeving van de inwoners van type E voornamelijk stedelijke 
kenmerken had. 

De	woonomgeving	verschilt	duidelijk	met	Type	D	(een	hoog	aandeel	EU	en	OESO	inwoners):	
hier vinden we statistische sectoren die een hoog aanbod aan voorzieningen hebben, maar 
tegelijk meer privé-groen en een hoger aandeel vrijstaande woningen. Bijna de helft van de 
sectoren die binnen dit type vallen, krijgen ook het label ‘verstedelijkt’ binnen het RURA2021. 
Toch gaat het hier duidelijk om een andere stedelijke omgeving dan de omgeving van type E, 
met een hoger aandeel kapitaalkrachtige inwoners die in de duurdere residentiele wijken in en 
rond de steden wonen. De inwoners zijn veelal gericht op de aanwezigheid van internationale 
instellingen voor werk en scholing. 

Aan de andere kant vinden we inderdaad in de landelijke gebieden voornamelijk type A (beperk-
te tot zeer beperkte diversiteit) terug, het type met de minst diverse bevolking. Ruim 80% van 
de type B-sectoren (Gebieden met grensmigratie) vallen eveneens binnen de landelijke catego-
rie van het RURA. De omgevingsanalyse geeft zeker voor de grens met Nederland (type B1), al 
aan dat het hier om een groen en open leefomgeving gaat met weinig kleine huizen of gesloten 
bebouwing. In tegenstelling tot de ook residentiele omgeving van type D (met een hoog aan-
deel EU en OESO inwoners) is het voorzieningenniveau van de regio binnen type B1 zeer laag. 
Het gaat hier dus niet om de residentiele wijken in en bij de steden, maar wel om meer landelijke 
residentiele wijken. Inwoners met een Nederlandse herkomst die in de grensstreek wonen zijn 
vaak ook nog ten dele gericht op Nederland voor voorzieningen. 

De sectoren die gekenmerkt worden door een recente uitwaaiering van superdiversiteit           
(Type F) vertonen omgevingskenmerken die weinig verschillen met het Vlaamse gemiddelde. 
Indien we weer de indeling van het RURA gebruiken ligt 38% van de sectoren binnen een ver-
stedelijkt gebied, 30% binnen een randstedelijk gebied en 32% binnen een landelijk gebied.  

Dit past binnen het proces van uitwaaiering waar de diversiteit zich verder verspreid vanuit de 
meer diverse (en overwegend grootstedelijke) en de voormalige mijnregio naar omliggende en 
(iets) minder verstedelijkte sectoren (Type C tot E).

NOOD AAN BELEID OP MAAT 

De typologieconstructie in dit mesodeel en de koppeling van de types van superdiversiteit aan 
woning- en omgevingskenmerken tonen een diversiteit aan spreidingspatronen van superdi-
versiteit. Hierbij spelen bevolkingskenmerken een rol, waaronder nieuwe migratiebewegingen, 
verhuisbewegingen van inwoners met en zonder migratieachtergrond, leeftijds- en cohortedy-
namieken met een geringere diversiteit bij ouderen en een hogere diversiteit bij kinderen en 
jongeren. Evenzeer spelen woning- en omgevingskenmerken een rol, in combinatie met soci-
aal-economische ongelijkheid.

Waar de diversiteit in heel Vlaanderen toeneemt, is de snelheid, opschaling en spreiding van 
superdiversiteit het sterkst in de types D (Gebieden met hogere diversiteit en een hoog aandeel 
EU	en	OESO	 inwoners),	E	 (Verstedelijkte	en	 superdiverse	gebieden)	&	F	 (Gebieden	met	een	
uitwaaiering	van	superdiversiteit).	Deze	ruimtelijk-demografische	ongelijkheid	maakt	duidelijk	
dat ruimtelijk en sociaal een beleid op maat van de lokale dynamieken wenselijk en noodzake-
lijk is.




