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I. Introductie

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

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

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

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

Dit is deel 2 van het onderzoeksrapport. Het vorige deel bracht het theoretisch kader (Hoofd-
stuk 1) en de gebruikte data en methodologie (Hoofdstuk 2). In dit deel vindt u hoofdstuk 3 
terug. Hier worden de eerste analyses en hun resultaten voorgesteld. Het gaat hierbij om de 
analyse	op	macroschaal:	het	Vlaamse	gewest.	Voor	het	volledige	Gewest	brengen	we	super-
diversiteit in beeld, zowel de huidige structuur van de bevolking als de evolutie van de laatste 
 30 jaar.
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De transitie naar een superdiverse samenleving in beeld
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3. De transitie naar een superdiverse samenleving in beeld

In welke mate is Vlaanderen de voorbije 30 jaar superdivers geworden? Hoe is de diversiteit in 
Vlaanderen	gespreid?	Hoe	 is	de	diversiteit	geëvolueerd	 in	gebieden	die	al	decennialang	een	
hoge diversiteit kennen? En op welke plaatsen stijgt de diversiteit vandaag pas recenter? We 
brengen in dit deel de toename van de superdiversiteit en vooral de snelheid, schaal en sprei-
ding	van	dit	diversifiëringsproces	grafisch	en	cartografisch	in	beeld.

3.1. Steeds meer inwoners met niet-Belgische herkomst 

DE KWANTITATIEVE DIMENSIE VAN SUPERDIVERSITEIT 

De bevolking in Vlaanderen stijgt. Op Figuur 1 zien we dat daarbij zowel het aantal inwoners 
met een Belgische nationaliteit groeit, als het aantal niet-Belgen. De stijging van het aantal 
inwoners met een huidige Belgische nationaliteit (grijze lijn) omvat echter steeds vaker ook kin-
deren en jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond, en volwassenen die de voorbije 
decennia	Belg	geworden	zijn.	Wie	zicht	wil	krijgen	op	de	evolutie	van	de	reële	etnisch-culturele	
diversiteit in Vlaanderen, moet dus ook voorbij de huidige nationaliteit kijken. 

Wanneer we kijken naar het aantal inwoners met een Belgische geboortenationaliteit (blau-
we lijn), stijgt deze slechts in zeer beperkte mate. Het verschil in aantal inwoners tussen de 
grijze lijn (inwoners met een Belgische huidige nationaliteit) en de blauwe lijn (inwoners met 
een Belgische geboortenationaliteit) zijn de inwoners die pas na hun geboorte de Belgische 
nationaliteit hebben gekregen. Indien we ook rekening houden met de herkomstnationaliteit 
(waarbij de (geboorte)nationaliteit van de ouders mee in rekening wordt gebracht), is het aantal 
inwoners met een Belgische herkomstnationaliteit (rode lijn) zelfs licht dalend. Net zoals an-
dere	West-Europese	landen	is	België	na	de	Tweede	Wereldoorlog	een	immigratiesamenleving	
geworden.	Anno	2021	hebben	dan	ook	bijna	één	op	vier	(23,9%)	van	de	Vlamingen	een	migra-
tieachtergrond;	voor	heel	België	 is	dat	één	op	drie	(Statbel,	2021).	Steeds	meer	mensen	met	
een migratiegeschiedenis zijn deel van en geven mee vorm aan het Vlaanderen van vandaag.

RUIMTELIJKE VERTALING

De evolutie naar een steeds meer diverse bevolking verloopt niet overal in Vlaanderen op de-
zelfde	manier.	De	snelheid,	schaal	en	spreiding	van	deze	diversifiëring	is	erg	verschillend.	

Op	de	grafieken	in	Figuur	1	en	Figuur	2	zien	we	per	provincie	de	evolutie	van	het	aandeel	inwo-
ners van niet-Belgische herkomst tussen 1990 en 2020. In 1990 waren er al grote verschillen in 
de	bevolkingssamenstelling	tussen	de	verschillende	provincies:	de	schaal	van	superdiversiteit	
verschilde sterk tussen (en binnen) provincies. 

Zo	kende	Limburg	anno	1990	bijna	15%	inwoners	met	een	niet-Belgische	herkomstnationali-
teit. Dit is uiteraard verbonden aan de mijnregio in midden-Limburg en zijn geschiedenis van 
arbeidsmigratie. Na de Tweede Wereldoorlog was er grote nood aan arbeiders om in de steen-
koolmijnen	te	werken.	Deze	werden	massaal	in	het	buitenland	gerekruteerd:	Italië,	Polen,	Span-
je, Griekenland, Marokko en Turkije (Geldof, 2019; Naegels, 2021). Dit ging door tot de jaren ‘70. 
Veel	van	deze	arbeiders	keerden	niet	terug	naar	hun	geboorteland.	Zij	en	hun	kinderen	(die	al	
dan	niet	in	België	werden	geboren),	drukken	hun	stempel	op	de	inwonerstatistieken	van	heel	de	
provincie. De provincie Limburg kent bijkomstig een belangrijke grensmigratie van Nederlan-
ders, waarvan velen net over de grens in Vlaanderen wonen. 

De diversiteit is in heel Vlaanderen toegenomen, maar de snelheid en spreiding verliep ongelijk. 
De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kenden tussen 1990 en 2020 de sterkste stijging. 
Er was in vergelijking met de provincie Limburg een beperktere diversiteit in 1990, maar deze 
steeg sterker in de voorbije drie decennia. In 2020 is meer dan een kwart van de bevolking in de 
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant van niet-Belgische herkomst, net zoals in Limburg.

De provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn de minst diverse regio’s binnen het 
Vlaamse Gewest. De diversiteit was er in 1990 beperkter, en de stijging zette zich ook later in 
dan in de andere provincies. Vooral de laatste 10 jaar is de groep inwoners met niet-Belgische 
herkomst ook hier toegenomen. 
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Figuur	1:	De evolutie van de Belgische bevolking tussen 
1990 en 2020 (links) en de evolutie van het aandeel 

inwoners van niet-Belgische herkomst tussen 1990 en 
2020 per provincie (rechts)  
bron:	provincies.incijfers
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Een eerste verkenning van de diversiteit op provincieniveau laat zien dat de schaal van de di-
versiteit,	de	periode	van	diversifiëring	en	de	 snelheid	van	dit	proces	verschilt	 tussen	de	pro-
vincies. Maar ook binnen de administratieve grenzen van de provincies bestaan er belangrijke 
ruimtelijke verschillen en ongelijke spreidingspatronen. Om de spreiding van diversiteit meer in 
detail te kunnen weergeven, gebruiken we kaarten die gemeentelijke en binnengemeentelijke 
verschillen en dynamieken weergeven. 

Op basis van vier momentopnames (1990, 2000, 2010, 2020) brengen we de evolutie van het 
aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit in beeld, per statistische sector 
in Vlaanderen.

Deze vier momentopnames geven duidelijk de groei weer van het aandeel mensen met een 
niet-Belgische herkomstnationaliteit. De opeenvolgende kaarten laten zien hoe de diversiteit 
de afgelopen drie decennia verder is toegenomen en hoe meer gebieden divers werden. We 
zien daarbij hoe deze toename een ongelijke ruimtelijke spreiding kent, en hoe het aantal ge-
bieden met een groter aandeel mensen met niet-Belgische herkomstnationaliteit toeneemt. 

Belangrijk is dat deze kwantitatieve toename samengaat met verschuivingen in de landen 
van herkomst, waardoor ook het aantal verschillende herkomstnationaliteiten toeneemt. Ook 
neemt de diversiteit in generaties verder toe. Deze groeiende diversiteit in de diversiteit komt 
verder in deze atlas aan bod (zie 3.2). 
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Figuur	2:	Verdeling van de inwoners met een Belgische en 
niet-Belgische herkomst tussen 1990 en 2020 per provincie 

bron:	provincies.incijfers
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Aandeel inwoners met niet-Belgische herkomstnationaliteit in Vlaanderen

Over de vier momentopnames heen is te zien hoe het aandeel inwoners van niet-Belgi-
sche	herkomstnationaliteit	is	geëvolueerd	de	laatste	30	jaar.	

In 1990 kenden vooral de (grote) steden een hogere diversiteit, samen met de historische 
mijnregio in midden Limburg (arbeidsmigratie) en de grenszone met Nederland (grens-
migratie). 

Tussen 1990 en 2000 zien we een toename van de diversiteit in verschillende centrum-
steden (bijvoorbeeld Leuven), waardoor deze zichtbaarder worden op de kaart. Ook de 
gemeenten langs de grote verkeersassen tussen Brussel en Antwerpen, Antwerpen en 
Gent en Gent en Kortrijk zien het aandeel inwoners met een migratieachtergrond stijgen. 

De kaart van 2010 toont hoe deze trend van een stijgende en verspreidende diversiteit 
zich	heeft	verderzet.	Ook	regio’s	als	Ronse,	Aalst	en	Zuid-Limburg	springen	nu	meer	in	
het	oog.	Ook	de	Oostelijke	rand	rond	Brussel	kent	een	duidelijke	diversifiëring.

De verdere stijging van de superdiversiteit in het laatste decennium wordt zichtbaar op 
de laatste kaart van 2020. In bijna alle statistische sectoren zien we een verdere stijging 
van	de	diversiteit.	 In	 steeds	meer	 statistische	 sectoren	heeft	minstens	 10%	van	de	 in-
woners een niet-Belgische herkomstnationaliteit, al blijven grote delen van Vlaanderen 
weinig divers. Stedelijke gebieden zijn herkenbaar door statistische sectoren met veel in-
woners met een migratieachtergrond. Verschillende stedelijke gebieden zijn uitgegroeid 
tot majority-minority-steden, zoals Genk, Vilvoorde en Antwerpen, waarbij minstens 
50%	van	de	bevolking	van	niet-Belgische	herkomst	is.	Dat	geldt	ook	voor	het	hele	Brus-
selse Gewest. Ook de andere Vlaamse centrumsteden, de rand rond Brussel en de gebie-
den	binnen	de	Vlaamse	Ruit	zijn	duidelijk	verder	gediversifieerd.	Tenslotte	kent	ook	de	
provincie Limburg een sterke aanwezigheid van inwoners van niet-Belgische herkomst 
in het grensgebied met Nederland, in het oude mijnbekken en (in mindere mate) in de 
zuidelijke kernen. 
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Figuur	3:	Aandeel inwoners met een niet-
Belgische	herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	

sector) in Vlaanderen in 1990, 2000, 2010 en 2020  
bron:	provincies.incijfers
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Figuur	4:	Aandeel inwoners met een niet-Belgische 
herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	sector)	in	

Vlaanderen en Brussel in 2020 
bron:	Stabel	(via	VSA)

Aandeel inwoners met niet-Belgische herkomstnationaliteit in Vlaanderen 
en Brussel

Om de toename en de spreiding van de diversiteit in Vlaanderen, en zeker in de Brussel-
se rand te begrijpen, is het cruciaal om de Brusselse bevolkingsdynamiek mee in beeld 
te brengen. De evolutie van het Brusselse Gewest bepaalt mee de evolutie in Vlaamse 
rand rond Brussel. Het Brusselse Gewest is sinds de eeuwwisseling een majority-minori-
ty-stad. Bijna elke gemeente in het Brusselse Gewest heeft intussen een bevolking waar 
meer dan de helft van de inwoners van niet-Belgische herkomst is. In gemeenten als Sint-
Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Brussel of Schaarbeek hebben meer 
dan vier op vijf inwoners een migratieachtergrond. De minst diverse gemeente is Water-
maal-Bosvoorde,	waar	anno	2020	nog	53%	van	de	inwoners	van	Belgische	herkomst	was.	

Ook rond steden als Antwerpen en Gent is de invloedsfeer van deze steden zichtbaar, 
en ontstaan patronen van suburbanisering van de diversiteit. De huidige diversiteit in 
Vlaanderen blijft dus het duidelijkste zichtbaar in steden (groot en klein) en in de oude 
mijnregio’s, maar is al lang niet meer tot deze plaatsen beperkt. Steden van elke grootte-
orde kennen intussen een groeiende diversiteit en ook steeds meer (wijken in) dorpen en 
gemeenten tussen de steden worden diverser.

De vier kaarten van 1990 tot 2020 (Figuur 3) tonen hoe we de voorbije drie decennia 
zowel een toename kenden van de diversiteit op plaatsen die al divers waren, als een 
stijging van de diversiteit in eerder minder diverse steden en gemeenten, vooral in de 
Vlaamse ruit en Limburg. Op Figuur 4 zien we nog eens, met invulling van Brussel, de 
situatie vandaag. Achter deze groeiende diversiteit speelt zich tegelijk ook een proces 
van	diversifiëring	af	binnen	ieder	van	deze	gebieden,	waar	het	aantal	herkomstlanden,	
religieuze achtergronden, gesproken talen of diversiteit in migratiegeschiedenissen en 
verblijfsduur	toenemen.	Om	zicht	te	krijgen	op	de	reële	impact	van	het	proces	van	super-
diversifiëring	moeten	we	dus	meer	doen	dan	enkel	het	aantal	of	aandeel	inwoners	met	
een migratieachtergrond in kaart brengen.
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Figuur	5:	Aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst 
die	in	België	geboren	zijn	(%	per	statistische	sector)	in	

Vlaanderen en Brussel in 2020 
bron:	Stabel	(via	VSA)

Steeds meer inwoners met niet-Belgische herkomstnationaliteit zijn in 
België geboren

De vorige kaarten gaven een eerste beeld van de bevolking in Vlaanderen, enkel op basis 
van herkomstnationaliteit. Groeiende diversiteit in de diversiteit omvat ook verschillen in 
verblijfsduur. De levensomstandigheden van een eerste generatie en nu gepensioneerde 
Turkse gastarbeider verschillen van die van zijn kinderen, net zoals die van een pas erken-
de Koerdische vluchteling en een jonge internationale studente. 

Een eerste en ruwe manier om beter zicht te krijgen op verschillen in verblijfsduur is het 
onderscheid	maken	tussen	wie	buiten	België	is	geboren,	en	wie	reeds	(als	tweede	of	der-
de	generatie)	in	België	is	geboren.

Op deze kaart is te zien welk aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst geboren 
is	in	België:	hoe	donkerder	de	kaart	kleurt,	hoe	hoger	het	aandeel	inwoners	van	niet-Bel-
gische	herkomst	die	 in	België	geboren	zijn.	 	Op	veel	plaatsen	 is	dit	meer	dan	40%	van	
de bevolking met niet-Belgische herkomst. Deze inwoners hebben welliswaar wortels in 
migratie,	ze	zijn	wel	geboren	in	België.	Zij	vormen	dus	de	‘tweede	en/of	derde		generatie’.	

Zeker	in	de	mijnstreek	in	Midden	Limburg	is	het	opvallend	dat	een	ruime	meerderheid	
van	de	inwoners	met	niet-Belgische	herkomstnationaliteit	geboren	is	in	België.	De	grens-
regio met Nederland toont dan weer aanzienlijk minder inwoners die geboren zijn in Bel-
gië.	Evenals	de	grote	steden,	Antwerpen,	Brussel,	Gent	en	midden	-West-Vlaanderen.	Op	
deze plekken wonen dus meer mensen die zelf een verhuisbeweging uit het buitenland 
hebben gemaakt in de loop van hun leven.
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Figuur	6:	Aandeel inwoners van 0 tot 24 jaar met een niet-
Belgische	herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	sector)	

in Vlaanderen en Brussel in 2020 
bron:	Statbel	(via	VSA)
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Hoe jonger, hoe diverser

Om	de	demografische	en	ruimtelijke	ontwikkelingen	in	Vlaanderen	te	vatten,	is	het	cruci-
aal om de spreiding over leeftijdsgroepen te analyseren. Indien we de bevolkingspirami-
de uitsplitsen naar herkomstnationaliteit, zien we dat de diversiteit in Vlaanderen   in de 
jongere lagen van de bevolking groter is dan bij de oudere inwoners. 

Dit laat zien hoe Vlaanderen niet enkel diverser wordt door de huidige migratie, maar 
ook en vooral door de leeftijdssamenstelling van de bevolking (zie Figuur 7). Doordat er 
relatief meer mensen van Belgische herkomst in de oudere bevolkingsgroepen zitten, zal 
deze groep kleiner worden door sterfte. Omgekeerd zullen de meer diverse jongere leef-
tijdsgroepen opgroeien tot een superdiverse actieve bevolking (Geldof, 2019). 

In de komende jaren zullen steeds meer kinderen en jongeren met een migratieachter-
grond	op	vruchtbare	leeftijd	komen:	zij	zijn	de	gezinnen	en	ouders	van	morgen.	

Figuur 6 toont de spreiding van het aandeel inwoners van 0 tot 24 jaar van niet-Belgische 
herkomst voor Vlaanderen én Brussel. Indien we deze vergelijken met het totaal aandeel 
inwoners van niet-Belgische herkomst (Figuur 4), is het aandeel jongeren met niet-Belgi-
sche herkomstnationaliteit overal hoger dan voor de gehele bevolking. 

Veel binnenstedelijke gebieden tonen al aan dat meer dan de helft van de jonge bevol-
king een niet-Belgische herkomstnationaliteit heeft. De kaart geeft weer hoe diversiteit 
in het onderwijs in Vlaanderen niet langer als iets ‘uitzonderlijk’ kan worden bekeken, 
waar categoriale maatregelen voor nodig zijn. Anno 2022 is superdiversiteit in de klassen 
het nieuwe normaal. Kwaliteitsvol onderwijs moet die diversiteit als uitgangspunt nemen 
(Van Aevermaet, 2013; Geldof, 2019). 

Brussel loopt als hoofdstad, met tal van internationale instellingen, met een lange ge-
schiedenis van migratie en met een belangrijke functie vandaag als aankomststad voor 
nieuwkomers,	demografische	ver	vooruit	op	Vlaanderen.	We	zien	in	Brussel	dat	ook	bij	de	
oudste leeftijdsgroepen de diversiteit al groot is, veel groter dan in de meeste Vlaamse 
steden en gemeenten. Tegelijk is in de jongere bevolkingslaag de overgrote meerderheid 
van de Brusselaars van niet-Belgische herkomst. Het maakt van Brussel vandaag één van 
de meest superdiverse steden ter wereld.
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Figuur	7:	Verdeling van de inwoners per leeftijd en 
herkomst in 2020  
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DE	 SNELHEID,	 SCHAAL	 EN	 SPREIDING	 VAN	 SUPERDIVERSITEIT	 IN	 VLAANDEREN:	 
EEN	SYNTHESEKAART

Vlaanderen werd de voorbije drie decennia op steeds meer plaatsen superdivers, voortbou-
wend	op	de	migratie	uit	de	(tweede	helft	van	de)	20ste	eeuw	en	haar	demografische	impact,	
samen met de nieuwe migratie van de 21ste eeuw. De diversiteit binnen de bevolking nam toe, 
hoewel niet overal gelijktijdig en met dezelfde snelheid, vertrekkende van een andere schaal en 
met verschillende spreidingspatronen. In de volgende synthesekaarten brengen we deze evo-
luties van de voorbije drie decennia samen in beeld. We brengen daarbij niet alleen de huidige 
diversiteit in kaart, maar ook de snelheid van het veranderingsproces. 

We	bouwen	hiervoor	verder	op	de	beelden	in	Figuur	3:	de	visualisatie	van	het	aandeel	inwoners	
van niet-Belgische herkomst voor 1990, 2000, 2010 en 2020. Om de vier momentopnames on-
derling te kunnen vergelijken moeten de klassengrenzen gestandaardiseerd worden. Met vijf 
klassen geven we het niveau (of de schaal) van de diversiteit weer. Deze vijf klassen worden 
bepaald door het Natural breaks algoritme op de 4 momentopnames (1990,2000,2010,2020) 
toe te passen. Het Natural breaks algoritme zoekt een logische manier om een dataset op te 
breken in 5 verschillende klassen, waarbij breekpunten in de dataset het mogelijk maken klas-
sen te bepalen die onderling maximaal verschillend zijn, maar een minimale variantie vertonen 
binnen elke klasse zelf. De resulaten voor de vier momentopnames worden vervolgens naast 
elkaar	gelegd	en	op	elkaar	afgestemd.	Zo	kan	éénzelfde	klassenverdeling	gebruikt	worden,	die	
toch betekenisvol blijft voor elke momentopname. 

Het	resultaat	geeft:

Klasse	1:	0-10%	van	de	inwoners	heeft	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit

Klasse	2:	10-20%	van	de	inwoners	heeft	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit

Klasse	3:	20-40%	van	de	inwoners	heeft	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit

Klasse	4:	40-60%	van	de	inwoners	heeft	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit

Klasse	5:	60-100%	van	de	inwoners	heeft	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit

1 Doordat de klassen 3 en 4 breder zijn dan de klassen 1 en 2 is het hier ‘moeilijker’ om op te schalen naar een volgende klasse. Als een sector op de eerste momentopname in klasse 2 zit met 11% inwoners van niet-Bel-

gische origine, dan moet dit aandeel 10%punten stijgen om tot klasse 3 te komen. Een sector die in Klasse 3 zit met 21% moet vervolgens 20%punten stijgen om ook een sprong te kunnen maken. De hoogste klasse heeft nog een 

bredere vork waardoor een evolutie tussen 60% en 100% niet expliciet zichtbaar zal zijn op de kaart.

Om naar een synthesebeeld te gaan, vergelijken we het aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst in 2020 met de situatie 10, 20 en 30 jaar geleden. Door telkens twee momentopna-
mes te kruisen met elkaar, brengen we in beeld hoe het aandeel inwoners met niet-Belgische 
herkomstnationaliteit	 is	geëvolueerd	tussen	deze	twee	tijdstippen.	Vele	plaatsen	kenden	een	
stijging in de diversiteit en evolueerden van een lagere naar een hogere klasse. Dit contrasteert 
met plaatsen die een geringere evolutie kenden, ofwel omdat de schaal van diversiteit al hoog 
was en de toename beperkt was, of omdat het plaatsen waren die zowel vroeger als vandaag 
een geringe diversiteit kennen. Met twee keer vijf klassen ontstaan er 25 combinatiemogelijk-
heden die voorgesteld worden in volgend diagram (Figuur 8)1. 
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Figuur	8:	Opbouw	van	de	legende	voor	de	evolutiekaarten:	Evolutie	
van het aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit 

in Vlaanderen tussen 1990 en 2020
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We maken deze vergelijking drie keer, waarbij respectievelijk 1990, 2000 en 2010 vergeleken 
worden met 2020. Indien een statistische sector tussen het vergelijkingsjaar (1990, 2000 of 
2010) en 2020 diverser is geworden en is opgeschoven naar een hogere klasse, spreken we van 
een opschaling van de diversiteit. Theoretisch gezien is het mogelijk dat een sector daalt in di-
versiteit- als het aandeel mensen van niet-Belgische herkomst daalt doordat er mensen verhui-
zen, (r)emigreren of sterven. Het aandeel kan ook dalen omdat de groei aan inwoners van Bel-
gische herkomst groter is dan de groei aan inwoners van niet-Belgische herkomst. Deze situatie 
komt in de praktijk zelden voor waardoor de hoek linksboven in het diagram niet gebruikt wordt 
en grijs werd ingekleurd. 

De	legende	is	opgebouwd	met	verschillende	kleuren:	

-  Sectoren met gele tinten zijn locaties waar het aandeel inwoners met niet-Belgische 
herkomst eerder laag is (klasse 1 of klasse 2), zowel in het vergelijkingsjaar als in 2020. Deze 
sectoren kenden dus een geringe opschaling van de diversiteit. Als de bevolking op deze loca-
ties in beperkte mate meer divers is geworden, weerspiegelt dit zich niet in een verandering van 
klasse. Dit is de hoek links onder in de legende. Ook het centrale punt in de legende werd geel 
gekleurd:	hier	blijft	het	aandeel	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst	in	klasse	3.

-		 Sectoren	met	blauwe	tinten	zijn	de	tegenhangers	van	de	sectoren	met	gele	tinten:	het	
zijn de locaties waar ook weinig opschaling gebeurde, maar waar het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationaliteit hoog is (klasse 4 of klasse 5), zowel in het vergelijkingsjaar 
als in 2020. Dit is de hoek rechts boven in de legende.

- Sectoren met groene tinten zijn de locaties waar een grote opschaling plaats vond 
en waar er een duidelijke stijging in diversiteit is. De donkerste kleur is voor de sectoren met de 
sterkte	stijging:	van	klasse	1	in	het	vergelijkingsjaar	naar	klasse	5	in	2020.	Dit	is	de	hoek	rechts	
onder in de legende. 

- Tenslotte zijn er de sectoren met oranje tinten als tegenhanger van de sectoren met 
groene	tinten:	de	locaties	waar	de	relatieve	diversiteit	gedaald	is.	Het	gaat	hier	om	de	hoek	links	
boven in de legende. Aangezien deze evolutie slechts zeer beperkt aanwezig is, zijn enkel de 
bestaande	combinaties	ingekleurd:	van	klasse	4	naar	klasse	3	of	van	klasse	3	naar	klasse	2.

Enkel sectoren met een minimum inwonersaantal van 100 werden opgenomen in de analyse. 
Dit resulteert in een aantal witte vlekken op de kaartbeelden (zoals de haven van Antwerpen) 
waar te weinig inwoners geregistreerd staan.

De drie kaarten (Figuur 9-11) voor de drie verschillende tijdsperiodes geven inzicht in de tijdlijn 
en de snelheid van de evolutie. De kaart 1990-2020 geeft een synthesebeeld van de veranderin-
gen	over	de	laatste	30	jaar.	De	veranderingsprocessen	verlopen	echter	niet	lineair:	de	snelheid,	
schaal en spreiding verschillen per gebied. Spreidingspatronen veranderen ook doorheen de 
tijd. 

Om beter zicht te krijgen op de recente snelheid en spreidingspatronen, presenteren we ook 
twee kaarten die de recentere evolutie van het laatste en de laatste twee decennia in beeld 
brengen.	Zo	zijn	bijvoorbeeld	de	Oostrand	van	Brussel	en	het	centrum	van	de	stad	Antwerpen	
vrij	vroeg	en	geleidelijk	diverser	geworden.	In	andere	gebieden	zette	de	diversificatie	zich	pas	
het laatste decennium door. Vooral bij deze recente kaarten zien we een beginnend proces van 
suburbanisering van superdiversiteit.

De Westrand van Brussel en de Dender-regio kennen zo een veel recenter en sneller proces van 
diversifiëring,	waarbij	we	ook	 in	de	nabije	toekomst	een	verderzetting	van	dit	proces	mogen	
verwachten.	Zowel	voor	het	ruimtelijk	als	het	sociaal	en	voorzieningenbeleid	is	het	belangrijk	
om	inzicht	te	krijgen	in	de	timing	en	snelheid	van	deze	diversificatieprocessen	en	de	uiteenlo-
pende ruimtelijke dynamieken 
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Figuur	9:	Evolutie van het aandeel inwoners met een niet-
Belgische herkomstnationaliteit (per statistische sector) in 

Vlaanderen tussen 1990 en 2020  
bron:	eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 

Evolutie van het aandeel inwoners met niet-Belgische herkomst- 
nationaliteit in Vlaanderen tussen 1990 en 2020

De eerste kaart geeft een totaalbeeld voor de veranderingen in de periode 1990 tot 2020. 

Het grootste deel van het grondgebied in het Vlaamse Gewest heeft zowel in 1990 als 
in 2020 een beperkt aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst. Het gaat hierbij om 
percentages	tot	maximaal	20%.	Grote	delen	van	West-Vlaanderen,	Oost-Vlaanderen	en	
de Kempen kennen een groei in de diversiteit die eerder beperkt is. Het zijn de meer ver-
stedelijke plekken die hierop de uitzondering zijn.

De	plaatsen	die	 blauw	kleuren,	 zijn	 zones	waar	 zowel	 in	 1990	 als	 2020	minstens	 40%	
van de inwoners een niet-Belgische herkomstnationaliteit heeft. We vinden deze terug 
in de voormalige mijnregio in Midden Limburg (Genk), aan de Nederlandse grens (in 
Baarle-Hertog en Hoogstraten), in de zuidoostelijke rand van Brussel en binnen de ste-
den Gent en Antwerpen. De populatie inwoners van niet-Belgische herkomst is hier nog 
verder gestegen in de laatste drie decennia, maar de schaal van diversiteit was al relatief 
hoog in 1990.Deze plaatsen worden ruimtelijk verder aangevuld met gebieden waar het 
aandeel	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst	tussen	de	20%	en	de	40%	blijft	(de	don-
kergele gebieden op het kaartbeeld). 

De snelheid van de transitie naar een superdiverse samenleving is het meest voelbaar in 
de groene zones op de kaart. In de legende wordt deze kleur gebruikt voor de statistische 
sectoren waar het aandeel inwoners met niet-Belgische herkomst (sterk) gestegen is. 
Hoe donkerder het groen, hoe sterker de stijging of opschaling. 

In de praktijk zien we een duidelijke opschaling van de diveristeit in de stedelijke gebie-
den in Vlaanderen. Het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomstnationaliteit is zeer 
duidelijk gestegen in alle centrumsteden in de laatste 30 jaar. Ook in kleinere steden als 
Ronse, Eeklo, Geel, Herentals en Diest zien we deze evolutie. Evenals in de kernen binnen 
de Vlaamse Ruit, in het zuidelijke deel van West-Vlaanderen en Limburg en zeer sterk in 
de rand rond Brussel, voornamelijk de noordwestelijke rand van Sint-Pieters-Leeuw tot 
Vilvoorde, kent een duidelijke opschaling van de diversiteit. 

Samen met Brussel vormen de blauwe en de groene zones de meest superdiverse en de 
snelst	diversifiërende	gebieden	in	Vlaanderen	de	voorbije	drie	decennia.

Aangezien deze gebieden niet allemaal een gelijktijdige evolutie hebben doormaakt, ver-
fijnen	we	de	tijdlijn	nog	in	de	volgende	figuren	10	en	11.
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Figuur	10:	Evolutie van het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationaliteit (per statistische 

sector) in Vlaanderen tussen 2000 en 2020 
bron:	eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 

Evolutie van het aandeel inwoners met niet-Belgische herkomst- 
nationaliteit in Vlaanderen tussen 2000 en 2020

Deze tweede synthesekaart geeft de evolutie weer in aandeel inwoners met niet-Bel-
gische herkomst tussen 2000 en 2020, een terugblik op de twee voorbije decennia. Ten 
opzichte van de vorige kaart (Figuur 9, 1990-2020) zijn er duidelijk meer gebieden die 
een hoge diversiteit kennen met een beperkte opschaling binnen de onderzochte peri-
ode.	Bijvoorbeeld:	aan	de	grens	met	Nederland	hebben	delen	van	de	gemeente	Ravels,	
Hamond-Achel en Voeren zowel in 2000 als in 2020 een aandeel inwoners van niet-Belgi-
sche	herkomst	van	minstens	40%.	In	1990	was	dit	nog	niet	het	geval,	de	grens	van	40%	
inwoners van niet-Belgische herkomst werd dus overschreden tussen 1990 en 2000. Deze 
verfijning	van	de	tijdslijn	geeft	ons	de	kans	na	te	gaan	in	welk	decennium	een	lokale	op-
schaling van de diversiteit plaatsvond. 

Zo	zien	we	ook	 in	Antwerpen	en	Gent	een	differentiatie:	 in	het	centrum	 is	de	opscha-
ling tussen 2000 en 2020 kleiner dan in de sectoren rond het stadscentrum. In Antwerpen 
zien we zelfs wijken waar het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst gedaald is in 
deze periode. Het is goed mogelijk dat de bevolking hier nog steeds een grote diversiteit 
vertoont, het kaartbeeld legt de focus op de evolutie. 

We zien ook in de rand rond Brussel verschillende evoluties. In de zuidoostelijke rand is de 
opschaling in diversiteit tussen 2000 en 2020 veel kleiner dan in de noordwestelijke rand. 
In de zuidoostelijke rand rond Brussel, in Vilvoorde en in het noordelijke deel van Sint-
Pieters-Leeuw, is diversiteit al veel langer een deel van de bevolking en is de groei minder 
prominent. Dit in tegenstelling to de noordwestelijke kant van de Brusselse rand waar de 
opschaling van de diversiteit tussen 2000 en 2020 zeer duidelijk is. 

We zien op verschillende plaatsten ook kleine dalingen van het aandeel inwoners van 
niet-Belgische	herkomst:	in	Astene	(binnen	gemeente	Deinze),	in	het	centrum	van	Ant-
werpen en Gent, in de rand rond Brussel. Dit is niet eenduidig te verklaren. Het gaat veelal 
over kleine statistische sectoren waar veranderingen snel impact hebben op het totaal-
beeld. Hierbij kan het gaan over plaatsen met een lange migratiegeschiedenis waar de 
eerste generatie migranten sterft. Anderzijds kunnen ook dynamieken van verdere su-
burbanisatie	of	gentrificatie	een	impact	hebben.	Hierbij	hoeft	de	oorspronkelijke	bevol-
king	zelfs	niet	altijd	te	verhuizen:	indien	bijkomende	vastgoedprojecten	zorgen	voor	een	
instroom aan nieuwe inwoners van Belgische herkomst, veranderen de verhoudingen in 
de	bevolking	ook.	In	Astene	is	er	wel	een	duidelijke	verklaring:	in	2014	sloot	hier	een	op-
vang voor vluchtelingen. 
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Figuur	11:	Evolutie van het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationaliteit (per statistische 

sector) in Vlaanderen tussen 2010 en 2020 
bron:	eigen	verwerking	van	provincies.incijfers

Evolutie van het aandeel inwoners met niet-Belgische herkomst- 
nationaliteit in Vlaanderen tussen 2010 en 2020

Deze	derde	synthesekaart	geeft	de	meest	recente	evoluties	weer:	de	vergelijking	wordt	
gemaakt	met	2010.	Zodoende	gaat	dit	kaartbeeld	over	de	evolutie	in	diversiteit	de	laatste	
10	jaar.	Beleidsmatig	is	dit	de	interessantste	kaart:	ze	geeft	de	meeste	informatie	over	de	
recente ruimtelijke spreiding van superdiversiteit. De snelheid, schaal en spreiding van de 
superdiversiteit het laatste decennium vormen de beste indicatoren van de spreidings-
processen en de ruimtelijke ontwikkeling vandaag, die zich ten dele zal voortzetten in het 
volgende decennium. 

We zien in Gent, Antwerpen en Leuven duidelijke wijken waar de diversiteit zowel in 
2010	als	in	2020	hoger	is	dan	40%.	Hetzelfde	geldt	voor	de	voormalige	mijnstreek	in	Mid-
den-Limburg, enkele gemeenten aan de grens met Nederland en in de rand rond Brussel. 
Eveneens zijn grote zones te zien rond Brussel, aan de grens met Frankrijk, aan de grens 
met Nederland en in Midden-Limburg waar het aandeel inwoners van niet-Belgische her-
komst	de	laatste	10	jaar	tussen	de	20%	en	40%	blijft.	Hier	is	de	realiteit	van	superdiver-
siteit	goed	te	zien:	het	zijn	gebieden	waar	de	diversiteit	reeds	hoog	was	in	2010,	en	het	
voorbije decennium nog verder toenam. 

Daarnaast zien wel een sterke opschaling in Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas. Ook in 
Leopoldsburg is een sterke toename te zien van het aandeel inwoners ven niet-Belgische 
herkomst. Hier speelt de aanwezigheid van een opvangcentrum voor vluchtelingen mee.

De	snelst	diversifiërende	gebieden	vandaag	zijn	niet	alleen	de	steden,	maar	ook	de	ran-
den van grotere stedelijke gebieden. Het gaat daarbij onder meer om de regio’s ten zui-
den van Antwerpen en Gent, en heel duidelijk ook de westrand van Brussel die doorloopt 
naar de Denderstreek.  

Net als op Figuur 10 zien we verschillende plaatsen waar het aandeel inwoners van 
niet-Belgische herkomst gedaald is het laatste decennium. Hier gaat hier zowel over 
plaatsten waar het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst is afgenomen (bijvoor-
beeld Astene in Deinze, Kasterlee, Vosselaar en de wijk rond het Wilrijksplein in Antwepen) 
als plaatsen waar het aantal inwoners van Belgische herkomst sterker is toegenomen dan 
het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst (Sint-Genesius-Rode, Hechtel-Eksel).
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3.2. Groeiende diversiteit in de diversiteit

MEER VERSCHILLENDE LANDEN VAN HERKOMST

In	de	voorgaande	kaarten	lag	de	focus	op	de	kwantitatieve	dimensie:	de	toename	van	het	aantal	
inwoners	met	een	migratieachtergrond.	Het	proces	van	superdiversifiëring	gaat	echter	over	veel	
meer dat. Het is een lens om de toenemende complexiteit van de bevolking beter te begrijpen. 
De groep inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit verder uitsplitsen naar herkomst-
land, geeft een eerste indicatie van de groeiende diversiteit binnen de diversiteit, de kwalitatieve 
dimensie van superdiversiteit (Geldof, 2019). 

In Vlaanderen en ook in iedere provincie apart, zien we een duidelijke toename van het aantal ver-
schillende herkomstnationaliteiten de voorbije drie decennia (Figuur 12). Momenteel wonen er 
mensen van meer dan 190 verschillende herkomstnationaliteiten in Vlaanderen.2 

Hoe recenter de migratie, hoe groter de diversiteit in het aantal landen van herkomst. Dat verklaart 
waarom we op Figuur 12 zien dat provincie Limburg lang de provincie was met het laagste aantal 
verschillende	 landen	van	herkomst:	de	gastarbeiders	die	 in	de	Limburgse	steenkoolmijnen	kwa-
men	werken	na	de	Tweede	Wereldoorlog	waren	afkomstig	uit	een	relatief	beperkt	aantal	 landen	
(Polen,	Italië,	Marokko,	Turkije,	en	migratie	uit	de	buurlanden),	vaak	zelfs	van	een	beperkt	aantal	
streken binnen die landen. Ondanks het groot aandeel aan mensen met een niet-Belgische her-
komstnationaliteit, lag het aantal vertegenwoordigde landen van herkomst er daarom eerder laag 
in vergelijking met de andere provincies. Omgekeerd  is de provincie Oost-Vlaanderen lang niet zo 
divers geweest, maar telt ze toch veel verschillende landen van herkomst. De stijging van het aan-
tal herkomstlanden de voorbije 30 jaar toont de verandering van het basispatroon van migratie de 
voorbije	halve	eeuw:	van	een	klein	aantal	landen	van	herkomst	in	de	jaren	’50	en	’60	naar	een	groot	
aantal	landen	van	herkomst	vandaag.	Dat	leidt	tot	de	diversifiëring	van	migratie	en	diversiteit	die	
eigen is aan de superdiversiteit van de 21ste eeuw.

2 Een deel van deze landen bestaat inmiddels niet meer, denk aan Tsjechoslowakije (1918-1992) of 

Joegoslavië	(1918-2003).	Mensen	die	met	‘Tsjechoslowaakse’	of	‘Joegoslavische’	nationaliteit	aangekomen	zijn	

in	België,	blijven	na	een	naturalisatie	met	deze	herkomstnationaliteit	ingeschreven	in	het	Rijksregister.	Ook	

als	Belgische	inwoners	die	in	voormalig	Joegoslavië	geboren	zijn	kinderen	krijgen,	kunnen	deze	kinderen	in	

het	bevolkingsregister	staan	met	een	herkomstnationaliteit	‘Joegoslavië’	al	zijn	deze	kinderen	geboren	na	het	

uiteenvallen van het land. 
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Figuur	12:	Evolutie van het aantal verschillende 
herkomstnationaliteiten in Vlaanderen en per provincie 

tussen 1990 en 2020 
bron:	provincies.incijfers
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RUIMTELIJKE VERTALING

Ook hier is het interessant verder te kijken dan de provinciegrenzen, vergelijkbaar met de op-
bouw van hoofdstuk  3.1. Indien we de ruimtelijke verdeling van het aantal verschillende her-
komstnationaliteiten op kaart zetten, worden nog meer gedetailleerde ruimtelijke verschillen 
zichtbaar. Het past binnen de verwachting dat grootstedelijke gebieden niet alleen veel in-
woners hebben van niet-Belgische herkomst, maar ook plaats bieden aan veel verschillende 
herkomstnationaliteiten. Toch vinden we ondertussen ook in steden of gemeenten met rela-
tief minder inwoners van niet-Belgische herkomst, een grote diversiteit binnen de diversiteit 
vinden.	Zo	kent	een	stad	als	Brugge	in	2020	maar	15,4%	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst,	
toch wonen er Bruggelingen van 152 verschillende herkomstnationaliteiten in de stad. Het is 
daarom ook hier belangrijk om in te zoomen op de verschillen binnen en over de provinciegren-
zen. 

We	maken	kaarten	van	vier	momentopnames:	1990,	2000,	2010	en	2020.	Ook	hier	wordt	het	
Natural Breaks algoritme gebruikt voor het bepalen van de klassengrenzen. Gelijk aan het pro-
ces dat werd gebruikt voor de vorige kaartenreeks (zie p15) werkten we één legende uit voor de 
4 momentopnames, om zo onderliggende vergelijkingen mogelijk te maken.

Niet enkel de spreiding van het totaal aantal verschillende herkomstnationaliteiten leert ons 
iets bij, ook de verdeling van de verschillende landen van herkomst over het Vlaamse grond-
gebied is interessant. Deze is namelijk niet gelijk. We kunnen steeds vaker mensen uit de hele 
wereld terugvinden in de Vlaamse steden, gemeenten en wijken. In iedere gemeente vinden 
we landgenoten van Marokkaanse, Turkse, Franse of Italiaanse origine. Toch zijn de mensen 
van verschillende herkomstlanden allesbehalve gelijk verspreid binnen Vlaanderen. Historische 
migratiepatronen en volg- of ketenmigratie maken dat bepaalde statistische sectoren een veel 
groter aandeel kennen van inwoners uit één herkomstland, en dat mensen uit een ander her-
komstland sterker in andere wijken of sectoren vertegenwoordigd zijn. We zien sterke verschil-
len tussen steden en gemeenten, maar vaak zijn er ook binnen steden sterke verschillen tussen 
wijken en sectoren. Ook deze verschillen willen we visualiseren, al is het hier niet mogelijk om 
191 verschillende herkomstnationaliteitengroepen op kaart te zetten om hun spreiding na te 
gaan. 

Daarom groeperen we de herkomstnationaliteiten in 14 landengroepen, waarbij we gebruik 
maken	van	de	landengroepen	die	voorgeprogrammeerd	werden	door	Provincies	in	Cijfers:

	 België

 Nederland

 Frankrijk 

 Noord- en West- Europa (EU)

	 Zuid-Europa	(EU)

 Oost-Europa (EU)

 Oost-Europa (niet-EU)

 Turkije

 Maghrebland

 ander rijk land (OESO)

 ander land van Afrika

	 ander	land	van	Azië

	 ander	land	van	Centraal-	en	Zuid-Amerika

 Onbepaald

De volledige lijst van alle landen en hun onderverdeling in groepen zit in bijlage (Bijlage 1). Er 
zijn grote landengroepen die meer dan 20 landen samennemen en kleinere landengroepen 
waar slechts één land in vertegenwoordigd is . Soms worden landengroepen sterk gedomineerd 
door	één	land	van	herkomst.	Zo	zitten	in	de	groep	‘Maghrebland’	slechts	vijf	landen:	Algerije,	
Libië,	Marokko,	Mauritanië	en	Tunesië.	Marokko	als	herkomstland	domineert	deze	groep,	als	
resultaat	van	de	migratie-akkoorden	die	België	 in	 1964	met	dat	 land	afsloot.	 In	2020	was	 in	
Vlaanderen	89,9%	van	de	inwoners	met	een	herkomstnationaliteit	uit	de	landengroep	‘Maghre-
bland’	van	Marokkaanse	herkomst.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	groepen	‘ander	land	van	Azië’	en	
‘ander land van Afrika’ waar een veelvoud aan verschillende landen in samengebracht worden. 
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Binnen	de	groep	‘ander	land	van	Azië’	vallen	zowel	grote	landen	als	India	en	China,	als	recente	
conflictgebieden	Afghanistan	en	Syrië.	Het	opdelen	van	de	landen	in	groepen	maakt	de	analy-
ses eenvoudiger, maar de homogeniteit binnen de groepen is niet zomaar aan te nemen.

De verspreiding binnen Vlaanderen van de acht grootste landengroepen wordt op kaart weerge-
geven (Figuur 15-21). Het gaat hierbij over het aandeel inwoners met een herkomstnationaliteit 
binnen een landengroep, ten opzicht van het totaal aantal inwoners van de statistische sector. 
De legende volgt ook hier een gestandaardiseerde opbouw om onderlinge vergelijking moge-
lijk te maken. Er wordt gebruik gemaakt van het Natural breaks algoritme om de klassengren-
zen te bepalen. Nadat het algoritme klassengrenzen heeft bepaald op basis van de natuurlijke 
breekpunten in de acht verschillende datasets, worden deze vergeleken met elkaar. Door hier 
en daar klassen samen te nemen wordt een klassenverdeling bekomen die voor de acht groe-
pen	betekenisvol	 is.	Voor	deze	kaartenreeks	wordt	een	methodologische	bijsturing	gemaakt:	
de	maximale	waarde	van	de	hoogste	klasse	is	flexibel	en	wordt	afgestemd	op	de	realiteit	van	de	
gekarteerde landengroep. Het is namelijk zo dat er grote verschillen zijn in de maximale aanwe-
zigheid voor elke landengroep. Indien we een vaste maximale waarde zouden nemen, kan deze 
enkel afgestemd worden op de landengroep met de hoogste maximale aanwezigheid en gaat 
veel informatie verloren voor de andere zeven landengroepen. Daarom zal de maximale waarde 
van de hoogste klasse op elke kaart verschillend zijn. Ook maken enkele landengroepen geen 
gebruik van de hoogste klasse, omdat er geen statistische sectoren aanwezig zijn met een aan-
wezigheid	van	meer	dan	40%.	Hier	wordt	dan	slechts	een	deel	van	de	legendeschaal	gebruikt.
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Superdivers Vlaanderen: inwoners uit een groeiend aantal landen van  
herkomst

De bevolking in Vlaamse steden en gemeenten telt steeds meer inwoners uit een groei-
end aantal verschillende herkomstnationaliteiten. Dat tonen de kaarten van 1990, 2000, 
2010 en 2020 met het aantal verschillende herkomstnationaliteiten per statistische sec-
tor in Vlaanderen. Een toenemend aantal landen van oorsprong is één van de elementen 
van een groeiende diversiteit in de diversiteit, de kwalitatieve dimensie van superdiver-
siteit. Opnieuw zien we op deze tijdsreeks de spreiding van de diversiteit en de snelheid 
van de verandering. 

In 1990 vallen voornamelijk de grote steden (Antwerpen, Gent), de rand rond Brussel en 
de Limburgse mijnregio op als gebieden met een hoger aantal landen van oorsprong. 
Uit hoofdstuk 3.1. en Figuur 3 weten we dat dit plaatsen zijn waar ook in 1990 reeds een 
diverse bevolking woonde. Toch herkennen we ook al in 1990 kleinere (centrum)steden 
als Brugge, Mechelen en Leuven. We zien dat de diversiteit aan herkomstlanden ook al 
duidelijk aanwezig is op minder diverse plaatsen. 

Dit proces zet zicht voort waarbij in 2020 statistische sectoren in stedelijke gebieden meer 
dan 60 verschillende herkomstnationaliteiten (tot 114) herbergen en over het volledige 
Vlaamse grondgebied, stedelijk en landelijk, veel statistische sectoren inwoners hebben 
van minstens 10 verschillende herkomstnationaliteiten. Statistische sectoren zijn kleine 
eenheden, met sterke verschillen tussen sectoren ook binnen gemeente. Dat betekent 
dat op gemeentelijk vlak in bijna iedere gemeente meerdere tientalen herkomstnatio-
naliteiten	deel	uitmaken	van	de	bevolking.	Het	proces	van	diversifiëring,	dat	eigen	is	aan	
superdiversiteit, werkt ook door in wijken en gemeenten waar de schaal van diversiteit 
lager is. In de centrumsteden vinden overal meer dan 100 verschillende herkomstnatio-
naliteiten, tot meer dan 170 in het Brusselse Gewest of Antwerpen. 
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Figuur	13:	Aantal verschillende 
herkomstnationaliteiten (per statistische sector) in 

Vlaanderen in 1990, 2000, 2010 en 2020  
bron:	provincies.incijfers 
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Figuur	14:	Aantal verschillende herkomstnationaliteiten  
(per statistische sector) in Vlaanderen en Brussel in 2020 

bron:	Statbel	(via	VSA) 

De hele wereld vertegenwoordigd in Vlaanderen en Brussel

Het aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit (Figuur 4) verbergt 
de veelheid aan verschillende herkomstlanden en nationaliteiten die er aanwezig zijn in 
Vlaanderen. 

In 2020 tellen we 191 verschillende landen van herkomst in het Vlaamse gewest, in enkele 
statistische sectoren praten we over 114 verschillende herkomstnationaliteiten. Op de 
kaart	is	goed	te	zien	hoe	veel	stedelijke	gebieden	in	de	hoogste	categorieën	zitten.	Het	
gaat dan niet enkel over de grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent en hun invloeds-
feer. Ook in onze kuststeden, centrumsteden (Brugge, Roeselare, Kortrijk, Sint-Niklaas, 
Aalst, Mechelen, Leuven) en kleinere stedelijke gebieden (Boom, Lokeren, Eeklo, Geel, 
Denderleeuw etc) is een groot aantal landen van herkomst te zien. In de Vlaamse Ruit zijn 
niet veel statistische sectoren die minder dan 10 verschillende herkomstnationaliteiten 
herbergen, wat op gemeenteniveau al snel tot enkele tientallen verschillende herkomst-
nationaliteiten leidt. 

De toename en verspreiding van het aantal verschillende herkomstnationaliteiten weer-
spiegelt de fundamentele verandering in de migratieprocessen. Ten tijde van de geor-
ganiseerde gastarbeid in de jaren ‘50 en ‘60 waren er enkele dominante landen van oor-
sprong. Met de globalisering, de val van de Muur en de uitbreiding van de Europese Unie 
is	migratie	de	afgelopen	30	jaar	afkomstig	uit	veel	meer	landen	van	oorsprong,	wat	zich	
weerspiegelt in een toenemend aantal herkomstnationaliteiten in de meeste steden en 
gemeenten (Geldof, 2019). Deze verschillende landen van herkomst zijn niet gelijk ver-
tegenwoordigd over het Vlaamse grondgebied. Daarom volgt er een reeks kaarten waar 
we de ruimtelijke spreiding van de acht belangrijkste herkomstregio’s in beeld brengen
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Inwoners met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit

De grootste groep inwoners van niet-Belgische herkomst zijn mensen met een Maghre-
bijnse	herkomstnationaliteit.	Deze	landengroep	omvat	de	landen	Algerije,	Libië,	Marok-
ko,	Mauritanië	en	Tunesië.	Het	belangrijkste	land	van	herkomst	is	hier	Marokko:		89,9%	
van de inwoners uit deze landengroep hebben een Marokkaanse origine. De bilaterale 
akkoorden	die	België	 in	1964	afsloot	met	Marokko	voor	de	georganiseerde	gastarbeid	
liggen hier vanzelfsprekend aan de basis van. Tot vandaag werken volgmigratie en ge-
zinshereniging	nog	door.	Van	alle	nieuwkomers	 in	ons	 land	vandaag	is	nog	zo’n	5%	af-
komstig uit Marokko.

De Vlaamse inwoners met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit wonen verspreid over 
het volledige Vlaamse gewest, met de Vlaamse Ruit als belangrijkste regio. Hier zijn ver-
schillende steden en gemeenten te vinden waar het aandeel inwoners van Maghrebijnse 
herkomst	per	statistische	sector	hoger	is	dan	20%:	Gent,	Lokeren,	Sint-Niklaas,	Antwer-
pen, Mechelen, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw etc. 

Ook in de mijnregio rond Genk en Houthalen-Helchteren wonen veel mensen van 
Maghrebijnse origine wat gelinkt kan worden aan de georganiseerde gastarbeid van vo-
rige eeuw. 

Tenslotte zien we ook een duidelijke aanwezigheid van inwoners met een Maghrebijnse 
herkomstnationaliteit in de regio rond Kortrijk en Waregem en in Ronse.
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Figuur	15:	Aandeel inwoners met een Maghrebijnse 
herkomst	(%	per	statistische	sector)	in	Vlaanderen	in	2020 

bron:	provincies.incijfers
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Figuur	16:	Aandeel inwoners met een Nederlandse 
herkomst	(%	per	statistische	sector)	in	Vlaanderen	in	2020 

bron:	provincies.incijfers

Inwoners met Nederlandse herkomstnationaliteit

De tweede grootste groep inwoners van niet-Belgische herkomst zijn de inwoners met 
Nederlandse herkomst. 

Zij	wonen	in	de	eerste	plaats	in	de	regio’s	die	grenzen	aan	Nederland.	Hier	vinden	we	sta-
tistische	sectoren	waar	tot	80%	van	de	inwoners	een	Nederlandse	herkomstnationaliteit	
hebben. Ook in stad Antwerpen vormen mensen met een Nederlandse herkomstnatio-
naliteit een belangrijke groep. Tenslotte zijn er ook in de Kempen en de zuidoostelijke 
rand	van	Brussel	enkele	sectoren	waar	meer	dan	5%	van	de	bevolking	een	Nederlandse	
herkomstnationaliteit	heeft.	Dit	zijn	voornamelijk	residentiële	regio’s.

Deze ruimtelijke spreiding is verschillend van die van de bevolking met een Maghrebijnse 
herkomstnationaliteit (Figuur 15).

Verhuismotieven van mensen van Nederlandse herkomst zijn vaak studie- of werk ge-
relateerd,	maar	 de	 vestigingspatronen	 in	 residentiële	wijken	 of	 stadsontwikkelingsge-
bieden als het Eilandje in Antwerpen vertellen ook iets over de aantrekkingskracht van 
het woningpatrimonium voor meer bemiddelde Nederlanders, waarbij ook verschillen in 
fiscaliteit	een	rol	kunnen		spelen.	Achter	de	Nederlandse	nationaliteit	gaat	in	een	beperkt	
aantal gevallen ook een Marokkaanse origine schuil. Tweede en derde generatie Marok-
kaanse migranten die de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, verhuizen soms 
naar Vlaanderen omdat de huwelijkswetgeving en de kans op gezinshereniging vanuit 
België	iets	minder	restrictief	is	dan	in	Nederland.	Met	de	gegevens	die	voorhande	zijn	is	
het niet mogelijk een onderscheid te maken naar verhuismotieven.
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Figuur	17:	Aandeel inwoners met een 
herkomstnationaliteit binnen de landengroep ander land 
van	Azië	(%	per	statistische	sector)	in	Vlaanderen	in	2020 

bron:	provincies.incijfers 

Inwoners met een Aziatische herkomstnationaliteit

De	landengroep	‘ander	land	van	Azië’	is	een	zeer	grote	landengroep	met	veel	verschillen-
de landen van herkomst. Inwoners van Vlaanderen die een herkomstnationaliteit hebben 
van een land in deze groep wonen verspreid over Vlaanderen. In tegenstelling tot het 
aandeel inwoners met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit (Figuur 15) en het aan-
deel inwoners met een Nederlandse herkomstnationaliteit (Figuur 16), gaat het aandeel 
inwoners	met	een	Aziatische	herkomstnationaliteit	nergens	boven	de	50%.	

Stedelijke	centra	zijn	herkenbaar	op	de	kaart:	Oostende,	Brugge,	Gent,	Antwerpen	en	
Leuven.	Enkele	opvallende	locaties	met	aandelen	boven	de	20%	of	40%	vinden	we	bij-
voorbeeld in Broechem (zuidoosten van Antwerpen), Alsemberg (ten zuiden van Brussel) 
en Lanaken (in het oosten van Limburg). Deze kunnen gelinkt worden aan de aanwezig-
heid van een opvangcentrum voor vluchtelingen en asielzoekers. Binnen de groep ‘ander 
land	van	Azië’	zijn	enkele	landen	in	oorlog	opgenomen	wat	een	verklaring	kan	zijn	voor	de	
hoge aanwezigheid in deze sectoren. 

De omvang van deze landengroep, waarin vele landen van herkomst samengenomen 
worden, maakt dat de heterogeniteit binnen de groep groot is. Eigenschappen die even-
tueel invloed kunnen hebben op de keuze van een woonplaats (de aanwezigheid van bu-
ren met een gedeelde taal of culturele achtergrond , de aanwezigheid van een netwerk 
en voorzieningen binnen de eigen herkomstcultuur) zullen niet gelijk zijn voor de hele 
landengroep. Binnen de beperkingen van dit onderzoek is een meer gedetailleerde uit-
splitsing evenwel niet mogelijk.
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Figuur	18:	Aandeel inwoners met een Oost-Europese 
(EU)	herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	sector)	in	

Vlaanderen in 2020 
bron:	provincies.incijfers

Inwoners met een Oost-Europese (EU) herkomstnationaliteit 

Inwoners met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (herkomstlanden binnen de EU)  
wonen zeer verspreid over Vlaanderen. De hoogste klasse van de legende wordt hier niet 
gebruikt	aangezien	de	maximale	aanwezigheid	 in	een	Vlaamse	statistische	sector	28%	
is. Migratie uit Oost-Europese landen is vooral migratie van de voorbije twee tot drie de-
cennia.	Waar	België	na	WO2	nog	Poolse	gastarbeiders	rekruteerde,	zorgde	het	 IJzeren	
Gordijn voor het stilvallen van migratie uit Oost-Europese landen. Pas na de val van de 
Muur, de uitbreiding van de EU met de voormalige Oost-Europese landen en het lang-
zaam wegvallen van de arbeidsrestricties uit de toetredingsperiode kwam migratie naar 
België	steeds	vaker	uit	Oost-Europa.

Anders dan bij mensen van Marokkaanse of Turkse origine ging het niet om volgmigratie, 
maar om nieuwe groepen die zich moesten vestigen. De spreiding gebeurde gelijkmati-
ger over het grondgebied, sterk gestuurd door de spreiding van werk (bv. in de bouwsec-
tor, poetsbedrijven, landbouw, industrie, ...) en door de woningmarkt. Waar in de grotere 
steden (Antwerpen, Gent en het invloedgebied van Brussel) de aanwezigheid van inwo-
ners met een Oost-Europese herkomstnationaliteit kan inpassen in een algemenere aan-
wezigheid van diversiteit, vallen enkele andere regio’s op in deze kaart zoals Roeselare in 
West-Vlaanderen, de Noorderkempen in Antwerpen en de kleinere kernen in Limburg. 

Binnen de grote steden ontstaan ook nieuwe wijken van aankomst. Waar Antwer-
pen-Noord voor heel wat nieuwkomers functioneert als een aankomstwijk, zagen we in 
Antwerpen dat voor Oost-Europese migratie wijken in Deurne-Noord als aankomstwij-
ken	fungeerden.	In	Gent	is	er	een	opvallende	relatie	met	de	Turkse	gemeenschap:	veel	
migratie komt uit Bulgarije, waar een belangrijke Turks-Bulgaarse minderheid woont. 
Door een gedeelde taal kunnen nieuwe Bulgaren aantakken aan de netwerken die Belgen 
met Turkse herkomst hebben opgebouwd. Toch zien we ondertussen ook in deze steden 
een ruime spreiding over het grondgebied.
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Figuur	19:	Aandeel inwoners met een Turkse 
herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	sector)	in	

Vlaanderen in 2020 
bron:	provincies.incijfers

Inwoners met een Turkse herkomstnationaliteit

Inwoners in Vlaanderen met een Turkse herkomstnationaliteit wonen relatief sterk ge-
concentreerd in de (steden in de) Vlaamse Ruit en in het oude mijnbekken in Limburg. 

In 1964 werd, naast een akkoord met Marokko, ook een bilateraal akkoord gesloten met 
Turkije voor de komst van gastarbeiders. De weerslag hiervan is in 2020 nog steeds te zien 
op de kaartbeelden. In de oude Mijnstreek in Midden-Limburg is het aandeel inwoners 
van	Turkse	herkomst	zeer	hoog.	Het	gaat	hier	over	statistische	sectoren	waar	tot	66%	van	
de inwoners een Turkse herkomstnationaliteit hebben. 

Ook	in	de	regio	rond	Gent,	 inclusief	Lokeren	en	Zele	 is	een	duidelijke	aanwezigheid	te	
zien van inwoners met een Turkse herkomst. Dit kan gelinkt worden aan Turkse arbeiders 
gingen werken in de Textielsector.

Tenslotte is ook Noordelijke rand rond Brussel duidelijk herkenbaar op de kaart, bijvoor-
beeld Machelen. Deze gemeenten grenzen aan Brusselse gemeenten (Schaarbeek, Sint-
Joost) waar veel inwoners wonen van Turkse origine. 

Dat	binnen	de	steden	wijken	te	identificeren	zijn	met	een	hogere	aanwezigheid	van	be-
woners van Turkse origine, is duidelijk ook te zien in Gent (bijv. Rabot en Sluizeken-Tol-
huis-Ham) en Antwerpen (Bijv. Antwerpen-Berchem of het Kiel). 
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Figuur	20:	Aandeel	inwoners	met	een	Zuid-Europese	
herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	sector)	in	

Vlaanderen in 2020 
bron:	provincies.incijfers 

Inwoners met een Zuid-Europese herkomstnationaliteit

Inwoners	met	 een	Zuid-Europese	 herkomstnationaliteit	 wonen	 relatief	 verspreid	 over	
het Vlaams Gewest. Echter, het is duidelijk dat de mijnregio in Limburg (Houthalen-Hel-
chteren, Genk en Lanaken) een belangrijke regio is. Hier werden grote groepen gastarbei-
ders	uit	Zuid-Europa	(voornamelijk	Italië	met	het	bilaterale	akkoord	van	1946)	gehuisvest	
in de periode na de Tweede Wereldoorlog en dit is nog steeds te zien in de statistieken. 
Voor gezinnen die in de jaren ‘50 migreerden, komen we stilaan aan de vierde generatie. 
In de statistieken en kaarten vallen velen onder hen onder intussen onder de categorie 
van autochtone Belgen. 

In	beperkte	mate	kenden	we	na	de	financiële	crisis	van	2008	migratie	uit	Italië	en	Spanje.	
Een deel van deze migratie bestaat uit jonge hoogopgeleide mensen die op zoek naar 
werk	verhuisden	naar	België.	Zij	voegden	zich	bij	in	de	Zuid-Europese	gemeenschappen	
die in en rond Brussel al aanwezig waren. Een andere groep waren  Marokkaanse gast-
arbeiders	die	al	decennia	in	Spanje	of	Italië	werkten	en	de	Spaanse	nationaliteit	hadden	
verworven, op basis van het vrij verkeer van werknemers binnen de EU in Vlaanderen 
werk kwamen zoeken. Deze vormen van complexiteit, eigen aan contexten van superdi-
versiteit,	zijn	echter	niet	rechtstreeks	afleidbaar	op	de	kaarten.	

Naast de oude mijnstreek in Limburg is de rand rond Brussel een belangrijke woonplaats 
voor	inwoners	met	een	Zuid-Europese	herkomstnationaliteit.	Zeker	in	de	zuidelijke	rand	
die	grenst	aan	de	gemeenten	Anderlecht	en	Vorst	waar	belangrijke	Zuid-Europese	groe-
pen	wonen.	Zo	is	de	bebouwing	in	Drogenbos	en	het	oosten	van	Sint-Pieters-Leeuw	ver-
groeid	met	het	stedelijk	weefsel	van	Brussel	en	intussen	sterk	gediversifieerd.	
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Figuur	21:	Aandeel inwoners met een 
herkomstnationaliteit binnen de landengroep ander land 

van	Afrika	(%	per	statistische	sector)	in	Vlaanderen	in	2020 
bron:	provincies.incijfers

Inwoners met een Afrikaanse herkomstnationaliteit

Inwoners met herkomstnationaliteit van een ‘ander land van Afrika’ wonen met een grote 
spreiding binnen Vlaanderen. Hier hoort een gelijkaardige nuancering bij als bij de kaart 
‘Inwoners	met	een	Aziatische	herkomstnationaliteit’	(Figuur	17):	deze	groep	omvat	veel	
verschillende	landen	waardoor	het	aannemelijk	is	dat	er	een	significante	heterogeniteit	
bestaat	binnen	de	landengroep.	Ook	hier	zijn	enkele	conflictgebieden	mee	opgenomen	
in de landengroep en zijn statistische sectoren waar een opvangcentrum voor mensen op 
de vlucht aanwezig is duidelijk herkenbaar (bijv. Broechem, Leopoldsburg en Lanaken).

Enkele statistische sectoren waar het aandeel inwoners met een Afrikaanse herkomstna-
tionaliteit	boven	de	20%	ligt,	zijn	sectoren	in	Antwerpen,	Zaventem	en	Liedekerke.	

Brussel huisvest een belangrijke populatie van mensen van Afrikaanse origine. Emigratie 
uit	Brussel	(omwille	van	sociale	stijging	en/of	omwille	van	de	groeiende	wooncrisis)	ver-
klaart een toenemende aanwezigheid in de Brusselse rand. Hier zien we meer inwoners 
van Afrikaanse herkomst rond het kanaal, van Vilvoorde in het noordoosten naar Sint-
Pieters-Leeuw en Halle in het zuidwesten. Ook is in de westrand rond Brussel de Brussel-
sesteenweg	herkenbaar	die	door	Zellik	en	Asse	gaat.	Tenslotte	herkennen	we	Liederkerke	
en bij uitbreiding de ruimere Denderregio ook als een uitwijklocatie vanuit Brussel. 

Binnen	Antwerpen	zijn	ruimtelijke	verschillen	te	zien:	inwoners	met	een	Afrikaanse	her-
komst wonen voornamelijk op Linkeroever of in het Noorden van de stad. Tenslotte her-
kennen we ook de stadscentra van Gent, Kortrijk en Leuven.
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SUPERDIVERSITEIT:	 TOENEMENDE	 SPREIDING	 EN	 MENGING,	 	 MAAR	 MET	 ONGELIJKE	
SPREIDINGSPATRONEN 

In de voorgaande kaarten zagen we een toename van de diversiteit, en een toename van het 
aantal landen van herkomst. Beide vinden we terug in de meerderheid van de statistische sec-
toren, maar opnieuw is de schaal, de snelheid en de spreiding zeer ongelijk. De verschillende 
kaarten naar herkomst tonen hoe verschillende het spreidingspatroon over Vlaanderen is. De 
spreiding	gaat	samen	met	een	groeiende	menging:	in	steeds	meer	statistische	sectoren	vinden	
we mensen uit meer landen van herkomst terug. Samenleven in verschil kenmerkt het samen-
leven in superdiverse sectoren, buurten en gemeenten.

Toch blijven in deze spreiding en menging historische én hedendaagse spreidingspatronen her-
kenbaar. 

In een volgende stap wordt een synthesekaart gemaakt waarin op niveau van de statistische 
sectoren onderzocht wordt welke landengroep waar het grootste is. We moeten deze kaarten 
voorzichtig	 interpreteren:	op	slechts	zeer	beperkte	plaatsten	vormt	één	bepaalde	groep	een	
meerderheid. In de meeste  statistische sectoren, en nog meer op het niveau van de gemeen-
ten, zien we hoe de transitie naar superdiversiteit juist van het samenleven van mensen uit heel 
verschillende herkomsten betekent. De groeiende diversiteit in de diversiteit vormt het basis-
kenmerk van superdiverse wijken. Toch zien we dat in de beeldvorming de grootste groep soms 
een zichtbare groep in een sector of wijk vormt, en dat een wijk met deze groep in min of meer-
dere mate kan worden geassocieerd. Om beter inzicht te krijgen in de ongelijke spreidingspa-
tronen, brengen we in de synthesekaart per statistische sector de grootste groep inwoners van 
niet-Belgische origine in kaart.

Voor de opmaak van de Synthesekaart gaan we in verschillende stappen te werk.

- Eerst bepalen we voor elke statistische sector in Vlaanderen uit welke landengroep de 
meeste inwoners van niet-Belgische herkomst komen. Hierbij wordt het aandeel berekend van 
de bevolking binnen elke landengroep, ten opzichte van de bevolking met een niet-Belgische 
herkomstnationaliteit. De landengroep die het grootste aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst vertegenwoordigd, wordt geselecteerd. Indien twee of meer landengroepen een ge-
lijk aandeel hebben, wordt één van deze willekeurig gekozen. 

- In de tweede stap berekenen we per statistische sector het aandeel inwoners met een 
herkomstnationaliteit binnen de ‘grootste’ landengroep, ten opzichte van de totale bevolking. 

Voor	de	visualisatie	gebruiken	we	een	dubbele	legende	(Figuur	22):	

De kleur staat voor de landengroep die als grootste niet-Belgische herkomstgroep werd geïden-
tificeerd	in	de	statistische	sector.	

De	gradiënt	binnen	de	kleur	geeft	aan	welk	percentage	van	de	totale	bevolking	in	de	statistische	
sector, deel uitmaakt van deze groep. 

De	eerste	categorie	(lichtste	kleur)	geeft	aan	dat	de	grootste	herkomstgroep	minder	dan	10%	
van de totale bevolking in de sector omvat. 

De tweede categorie (middelste kleur) geeft aan dat het aandeel inwoners van de grootste her-
komstgroep	tussen	de	10%	en	30%	ligt.	

De	derde	categorie	(donkerste	kleur)	geeft	aan	dat	de	grootste	herkomstgroep	30%	of	meer	van	
de inwoners in die statistische sector omvat.
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Figuur	22:	Opbouw	legende	voor	de	synthesekaart:	Aandel	inwoners	
met een niet-Belgische herkomstnationaliteit van de grootste 
landengroep	(%	per	statistische	sector)	in	Vlaanderen	in	2020
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Op deze manier kan met meer nuance gesproken worden over de aanwezigheid van ‘de groot-
ste’ groep in de statistische sector. Een bepaalde landengroep kan het meeste voorkomen in 
een bepaalde omgeving zonder dat dit over een groot aandeel van de totale bevolking gaat. Het 
resultaat is te zien in Figuur 23. 

Om dit extra in de verf te zetten wordt een tweede kaart gemaakt (Figuur 24) waarbij we een 
bijkomstige	filter	gebruiken:	enkel	plaatsen	waar	minstens	10%	van	de	inwoners	een	niet-Bel-
gische	 herkomst	 heeft,	 worden	 hier	 weergegeven.	Zo	 laten	 we	 plaatsen	met	 een	 beperkte	
diversiteit buiten beschouwing. We zien dat in slechts zeer uitzonderlijke gevallen één enkele 
niet-Belgische herkomstgroep een meerderheid vormt binnen een statistische sector. Ook in 
sectoren of wijken waar één herkomstgroep sterk is vertegenwoordigd, vinden we een veelheid 
aan landen van herkomst, en blijft er ook een belangrijke aanwezigheid van inwoners van Bel-
gische origine. Waar in de volksmond sommige wijken als ‘Italiaanse, Turkse of Marokkaanse of 
Chinese wijken’ worden benoemd, is het net eigen aan de evolutie naar superdiversiteit dat het 
samenspel van de verschillende herkomst steeds meer het kenmerk van diverse wijken wordt, 
zelfs als er een groep (vaak om historische redenen) een groter aandeel vormt. 

Ponds, van Ham en Marlet (2015) maken in hun onderzoek naar ruimtelijke processen van uit-
sortering een onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige vormen van segregatie. Bij onvrij-
willige vormen worden mensen omwille van een kwetsbare sociaal-economische positie of om-
wille van drempels en discriminatie op de woningmarkt beperkt in hun keuzemogelijkheden, en 
worden ze ten dele gedwongen zich op bepaalde plaatsen te vestigen. Positieve keuzes gaan 
om de voorkeuren van mensen voor een bepaalde woning en woonomgeving. Naast elementen 
van woningprijs, woningtype, omgeving of bereikbaarheid kan een vestigingskeuze dan ook 
samenhangen	met	de	voorkeur	om	in	de	buurt	van	mensen	‘uit	dezelfde	groep’	te	wonen:	‘soort	
zoekt soort’. De voorkeur van mensen om in de buurt van gelijksoortige mensen te wonen is een 
vorm van zelfselectie die we evengoed bij autochtone Vlamingen vinden als bij inwoners met 
een migratieachtergrond. Ponds, van Ham en Marlet (2015) concluderen uit verschillende on-
derzoeken dat als mensen alleen al een beperkte voorkeur hebben voor het wonen in de buurt 
van mensen uit dezelfde groep, er door selectief verhuisgedrag al snel een relatief sterke mate 
van segregatie kan plaatsvinden. Toch is dit een te sterke term voor de vormen van ruimtelijke 
uitsortering	die	we	op	de	volgende	kaarten	terugvinden:	ieder	van	de	sectoren	(met	uitzonde-
ring van de grensmigratie) kenmerkt zich door een relatief grote diversiteit aan herkomstlan-
den.  

Belangrijk is daarom om voor ogen te houden dat binnen deze synthesekaarten een deel van de 
superdiversiteit niet kan worden weergegeven. Om te beginnen konden niet alle landengroe-
pen	meegenomen	worden,	enkel	de	acht	grootste	(zeven	zonder	België).	Vervolgens	bestaan	
verschillende van die landengroepen uit veel verschillende landen die geen homogene groep 
vormen. Tenslotte zien we ook binnen groepen inwoners met een gemeenschappelijk land van 
herkomst, in toenemende mate sterke verschillen. Het gaat hier over verschillen in verblijfduur, 
eerste versus derde generatie, de reden van migratie, opleidingsgraad, socio-economische sta-
tus, religie, .... (zie Hoofdstuk 1 - Theoretisch kader).
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Figuur 23: Aandeel inwoners met een niet-Belgische 
herkomstnationaliteit van de grootste landengroep (% per 

statistische sector) in Vlaanderen in 2020 
bron: eigen verwerking provincies.incijfers

Combinatiekaart herkomstnationaliteit landengroepen

Deze kaart toont welke niet-Belgische herkomstgroep de grootste is in de statistische 
sector en hoe groot het aandeel van deze inwoners is ten opzichte van het totaal aantal 
inwoners. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een tweede of derde herkomst-
groep die (bijna) even groot is.

We zien op veel plaatsen in Vlaanderen een sterke vertegenwoordiging van inwoners met 
een Nederlandse herkomstnationaliteit. De groene zones zijn veruit het meest talrijk en 
op veel plaatsten vormen zij de grootste groep inwoners van niet-Belgische herkomst. Uit 
Figuur 16 weten we ook dat zij in bepaalde sectoren zelfs de meerderheid van de bevol-
king uitmaken. Het gaat hierbij voornamelijk over plaatsen in de grensstreek met Neder-
land zoals Hoogstraten en Baarle-Hertog.

In de mijnstreek in midden-Limburg is een opdeling te zien tussen de sectoren waar de 
belangrijkste groep inwoners van niet-Belgische origine van Zuid-Europeaanse herkomst 
is, en sectoren waar de grootse groep inwoners van niet-Belgische origine van Turkse her-
komst is. In beide gevallen zijn het sectoren waar we inwoners uit beide groepen terug-
vinden. Hoewel er een zekere segregatie aanwezig is, wordt dit op de kaart uitvergroot 
omdat steeds slechts één landengroep weergegeven wordt per statistische sector. Op 
veel plaatsten in deze regio liggen de percentages tussen deze twee landengroepen dicht 
bij elkaar. 

Daarnaast vormen de inwoners van Turkse herkomst een belangrijke gemeenschap in 
sectoren in Gent en Zele. Inwoners van Zuid-Europese origine zijn de grootste groep van 
niet-Belgische origine in een aantal sectoren in de oostrand van Brussel, Dilbeek en Sint-
Pieters-Leeuw.

Als belangrijke niet-EU-migratieregio zijn de Maghrebijnse herkomstnationaliteiten sterk 
vertegenwoordigd in sectoren in de noordrand van Brussel, in Mechelen, in Antwerpen en 
Ronse. Ook in Kortrijk, Waregem, Lokeren en Sint-Niklaas vormen zij in verschillende sec-
toren de grootste groep van niet-Belgische herkomst.
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Leuven valt op met sectoren met een sterke vertegenwoordiging van inwoners uit de 
herkomstlanden die binnen de groep ‘ander land van Azië’ vallen. Hier is een belangrijke 
gemeenschap van inwoners met herkomst in China, India en Nepal. Ook Irak staat in de 
top 10 landen van niet-Belgische herkomst. Ook in enkele sectoren op Linkeroever in Ant-
werpen vormt deze landengroep de grootst groep van niet-Belgische herkomst.

In de Denderstreek vinden we een aantal sectoren waar inwoners met Afrikaanse her-
komst de grootste groep inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit vor-
men. Uit eerder kaartmateriaal weten we dat dit een vrij recente gegeven is. Ook op 
Linkeroever in Antwerpen zijn er sectoren waar dit de grootste groep inwoners is van 
niet-Belgische herkomst.

Opvallend is dat er weinig locaties zijn waar inwoners van Oost-Europese herkomst een 
meerderheid van de inwoners van niet-Belgische origine vormen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval in enkele sectoren in het Noorden van Gent en in Roeselare. Ook in de rand rond 
Brussel en in de gemeente Diksmuide zijn er enkele sectoren die roze kleuren. Een gro-
tere spreiding en een recentere migratie waarbij velen vandaag tot de eerste generatie 
behoren, liggen hier aan de basis van.

Locaties die eenduidig gelinkt kunnen worden aan opvangcentra voor vluchtelingen en 
asielzoekers, geven een meerderheid van mensen met een Aziatische herkomst aan.
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Figuur 24: Aandeel inwoners met een niet-Belgische 
herkomstnationaliteit van de grootste landengroep (% per 
statistische sector) in Vlaanderen in 2020, voor statistische 

sectoren met minstens 10% inwoners van niet-Belgische 
herkomst 

bron: eigen verwerking van provincies.incijfers

Gefilterde combinatiekaart herkomstnationaliteit landengroepen

Deze kaart geeft, net als Figuur 23, weer wat het aandeel is van de grootste niet-Belgi-
sche herkomstlandengroep per statistische sector. Er wordt echter een nadruk gelegd 
op de statistische sectoren waar minstens 10% van de inwoners een niet-Belgische her-
komstnationaliteit heeft, de andere sectoren worden niet weergegeven.

Door de filter toe te passen worden grote gebieden weggelaten waar voornamelijk in-
woners van Nederlandse herkomst de grootste niet-Belgische inwonersgroep zijn, maar 
waar slechts een beperkt aandeel van de bevolking een niet-Belgische herkomstnationa-
liteit heeft. 

Op deze manier komen de ruimtelijke dynamieken, die werden besproken in Figuur 23, in 
de meer diverse statistische sectoren beter tot hun recht.
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3.3. Besluit Macroschaal

In het eerste (macro-) deel van deze Atlas Superdiversiteit hebben we het proces van superdi-
versifiëring in Vlaanderen tussen 1990 en 2020 geanalyseerd en in kaart gebracht. 

VLAANDEREN WORDT STEEDS DIVERSER

De kaarten illustreren de structurele toename van het aantal inwoners van niet-Belgische her-
komst in heel Vlaanderen de voorbije drie decennia (Figuur 3). Tegelijk geven ze inzicht in de 
grote verschillen naar schaal, snelheid en spreiding van de superdiversiteit. Bij het startmoment 
van onze analyse (1990 – Figuur 3) zijn er al grote ruimtelijke verschillen in de schaal van diver-
siteit, als gevolg van de ongelijke ruimtelijke spreiding van de naoorlogse migratieprocessen. 
Anno 1990 was er een grotere aanwezigheid van inwoners met een niet-Belgische herkomst in 
de voormalige mijnstreek in Midden-Limburg, in de grensstreek met Nederland en in de groot-
ste steden in Vlaanderen (Antwerpen, Gent) en in Brussel. 

De voorbije drie decennia tonen een verdere toename en opschaling op deze plaatsen, maar 
ook een groeiende diversiteit in de centrumsteden en in de Vlaamse rand rond Brussel (Figuur 
9). In de Denderstreek is deze stijging eerder recent en snel geëvolueerd (Figuur 11).

EEN TOENAME VAN HET AANTAL HERKOMSTNATIONALITEITEN

Samen met de toename van het aantal en aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomst 
kent Vlaanderen ook een sterke toename van het aantal landen van herkomst. Eigen aan het 
proces van superdiversifiëring is dat migratie in de 21ste eeuw uit steeds meer verschillende 
landen van herkomst komt; één van de processen die bijdragen tot een groeiende diversiteit in 
de diversiteit. In de grote steden vinden we vandaag meer dan 100 verschillende herkomstnati-
onaliteiten binnen één enkele statistische sector. Ook buiten de centrumsteden vinden we sec-
toren met meer dan 60 herkomstnationaliteiten in 2020): zoals in kleinere steden als Heist-op-
den-Berg waar het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst nog onder de 20% ligt. Naast 
een toename van de diversiteit merken we dus ook een groeiende diversifiëring van de bevol-
king met een groeiende diversiteit in de diversiteit. Een uitzondering hierop vormt de grens-

streek met Nederland, waar een grote aanwezigheid van inwoners van niet-Belgische herkomst  
samengaat met een beperkt aantal herkomstnationaliteiten. De Nederlandse herkomstnatio-
naliteit blijft de grootste niet-Belgische herkomstnationaliteit in sectoren in deze regio (Figuur 
23).

EEN ONGELIJKE RUIMTELIJKE SPREIDING 

Er zijn sterke ruimtelijke verschillen naar spreiding van de diversiteit. Mensen met een mi-
gratieachtergrond zijn daarbij niet op een toevallige of willekeurige manier over het Vlaamse 
grondgebied gespreid. Naast demografische ontwikkelingen en migratiepatronen verklaren so-
ciaal-economische elementen, de arbeidsmarkt en de woningmarkt de ongelijke spreidingspa-
tronen. Historisch bepaalde de nood aan arbeidskrachten waar gastarbeiders en migranten in 
de jaren ’50 en ’60 terechtkwamen. De aanwezigheid van mensen uit een bepaald land van her-
komst in een gemeente of wijk vormde vaak een startpunt voor keten- of volgmigratie, waarbij 
via gezinshereniging mensen uit de verschillende landen van herkomst overkwamen en zich in 
de buurt van familieleden of landgenoten vestigden. Steeds vaker bepaalt ook het woningaan-
bod de ruimtelijke vestigingspatronen.

De voorbije drie decennia diversifieerde Vlaanderen verder, maar ruimtelijk met zeer uiteen-
lopende snelheden. Dat resulteerde in veranderende spreidingspatronen, met structurele vor-
men van ruimtelijke uitsortering. De huidige schaal, spreiding en snelheid van diversifiëring 
geeft niet alleen een beeld van de diversifiëring de voorbije drie decennia, maar vormt ook een 
indicatie voor de verdere diversifiëringsprocessen in dit decennium. 

BEPERKINGEN VAN DEZE VERKENNING OP MACRONIVEAU 

In deze ruimtelijke exploratie van superdiversiteit in Vlaanderen op macroniveau ontbreken drie 
belangrijke elementen. 

In de eerste plaats ligt de focus nog te sterk op verschillen in herkomstnationaliteit. Superdi-
versiteit gaat over het complexe samengaan van herkomst, gender, sociaal-economische posi-
tie, taal en andere kenmerken. De focus op herkomstnationaliteit tot nu toe heeft als risico dat 
het belang van deze andere elementen van diversiteit onderbelicht blijven. Om de groeiende 
diversiteit in de diversiteit in beeld en in kaart te brengen, is verder onderzoek nodig. Diversi-
teit binnen de diversiteit gaat immers nog over zoveel meer dan dat we hier hebben kunnen  
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bespreken. We hebben weinig informatie over de aanleiding tot verhuis, de gezinsstructuren, 
de gemengde of niet gemengde gezinnen, verschillen in woonpatronen tussen eerste, tweede 
en derde generatie, …. 

Een tweede beperking van de focus op herkomstnationaliteit is dat we de impact van de ver-
huisbewegingen van Belgen onderschatten. Sectoren of wijken worden niet alleen diverser 
door de verhuisbewegingen van mensen met een migratieachtergrond naar sectoren of wijken, 
maar evenzeer door de verhuisbewegingen van Belgen van of uit deze sectoren of wijken, of van 
het geboorte- en sterftesaldo van bewoners. Zo is het ontstaan van majority-minoritysteden is 
niet alleen het resultaat van migratie en de rol van aankomstwijken, maar hangt dit onlosmake-
lijk samen met de witte stadsvlucht en suburbanisering van de voorbije halve eeuw. 

Ten slotte, maar niet in het minst, worden de schaal, spreiding en snelheid van superdiversifi-
ering mee bepaald door de huizenmarkt. Welke woningen zijn er waar aan welke prijs beschik-
baar? Welke omgevingskenmerken beïnvloeden mee de woningmarkt? Ongelijke ruimtelijke 
spreiding is ook de neerslag van ongelijke sociaal-economische posities. Wie kan zich veroor-
loven waar te wonen? Meer dan etnisch-culturele elementen bepalen beschikbaar inkomen en 
woningaanbod de ruimtelijke spreidingsprocessen van superdiversiteit. 

In de volgende delen van het onderzoek proberen we een aantal van deze elementen op te 
nemen in de analyse. 




