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Context
Vlaanderen wordt steeds diverser. Nadat in de vorige eeuw arbeidsmigratie plaats vond om in 
de naoorlogse periode de tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen, wonen we intussen in een 
samenleving	waarvan	één	op	drie	 inwoners	van	België	een	niet-Belgische	herkomst	heeft.	 In	
Vlaanderen is dit één op vier. Vlaanderen en Brussel zijn en worden – op steeds meer plaatsen 
– superdivers. 

Daarbij groeit ook de diversiteit binnen de diversiteit. De eerste generatie gastarbeiders vorm-
de een relatief homogene groep naar land en regio van herkomst, leeftijd, taal, geloof en op-
leidingsgraad. Vandaag wonen er mensen van 189 verschillende herkomstnationaliteiten in het 
Vlaamse	Gewest.	De	verschillen	binnen	families	en	gemeenschappen	nemen	toe:	tussen	eerste,	
tweede en derde generatie, tussen rijk en arm, laag- en hoogopgeleid, werkend of werkloos, 
gelovig of niet (meer) gelovig. Dat gaat samen met een – soms omstreden - proces van norma-
lisatie van superdiversiteit, waar de verschillen binnen de bevolking deel gaan uitmaken van het 
dagelijks leven. 

Superdiversiteit	is	een	lens	om	deze	door	migratie	gedreven	processen	van	differentiatie	te	(h)
erkennen, waarbij etnische origine maar één van de factoren van groeiende diversiteit is, naast 
andere als sociaaleconomische positie, woonplaats, gender, scholing en levensbeschouwing. 

 Opzet van de studie
Deze studie kwam tot stand op vraag van Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Depar-
tement	Omgeving	 en	 valt	 onder	 de	 onderzoeksprojecten	 “Toekomstverkenningen”,	 waarbij	
men nieuwe ruimtelijke fenomenen onder de loep neemt. Met een bevolking die steeds diver-
ser wordt, groeit ook de ruimtelijke impact en dient de vraag zich aan hoe we kunnen blijven 
inzetten op een kwaliteitsvolle inclusieve omgeving voor alle bewoners. Het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen benoemt ‘inclusief samenleven’ als één van de tien kernkwaliteiten van ruimtelijke 
ontwikkeling. Dit vraagt aandacht voor de fysieke en mentale toegankelijkheid van de ruimte 
voor	verschillende	doelgroepen.	De	huidige	demografische	evoluties	kunnen	deze	toeganke-

lijkheid onder druk zetten en vormen zo een uitdaging voor het (ruimtelijk) beleid. Er is nood 
aan inzicht in zowel de verschillende doelgroepen als hun ruimtelijke noden. 

In dit onderzoek exploreren we de ruimtelijke impact van superdiversiteit in Vlaanderen. Ener-
zijds	analyseren	we	de	snelheid,	de	schaal	en	de	spreiding	van	de	diversifiëring,	door	nieuwe	
migratie,	 binnenlandse	migratie	 en	 demografische	 veranderingen.	 Er	 zijn	 steeds	meer	 data	
beschikbaar over de ongelijke ruimtelijke spreiding, maar onderzoek naar de ruimtelijke dy-
namieken, die ons een indicatie geven van processen van ruimtelijke spreiding morgen, is nog 
beperkt. Anderzijds bestuderen we ook de impact op de fysieke ruimte en het gebruik hier-
van.	Door	de	ongelijke	spreiding	van	de	diversiteit,	zal	ook	de	impact	ruimtelijk	gediversifieerd	
zijn. We zien dat woonwensen, de nood aan voorzieningen en diensten en de toegankelijkheid 
tot	publieke	en	semi-publieke	ruimte	sterk	afhankelijk	zijn	van	de	doelgroep,	waarbij	het	et-
nisch-culturele aspect niet de enige of vaak zelfs niet de belangrijkste factor is om een groep 
mee	te	identificeren.	

 Data en Methode
Deze Atlas Superdiversiteit en de verkenning van de ruimtelijke impact van superdiversiteit is 
gebaseerd op een unieke analyse en verwerking van bevolkingsdata en andere datasets. De 
belangrijkste	kwantitatieve	gegevens	voor	deze	studie	komen	uit	twee	grote	bronnen:	de	data-
bank van Provincies in Cijfers en de databanken van Statbel. De analyse gebeurde in samenwer-
king met de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). 

De online database van Provincies in Cijfers bevat een breed scala aan gegevens over het 
Vlaamse Gewest, vaak tot op niveau van de statistische sectoren, de kleinste territoriale een-
heid	waarvoor	in	België	statistische	gegevens	worden	bijgehouden.	Het	Brussels	Hoofdstede-
lijk Gewest zit niet in de database van Provincies in Cijfers. In de Atlas hebben we dit ten dele 
opvangen door gebruik te maken van de datasets met persoonsgegevens van Statbel, die we 
onder begeleiding van de VSA verwerkten, na anonimisering en met respect voor de privacy-
regels.	Aangezien	hier	alle	inwoners	van	België	opgenomen	zijn,	voerden	we	zo	extra	analyses	
uit voor Brussel. We gebruikten deze databanken ook voor de analyse van verhuisbewegingen. 
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Door te werken op het kleinschalige niveau van statistische sectoren, krijgen we niet alleen 
zicht	op	verschillen	tussen	steden	en	gemeenten,	maar	brengen	we	ook	de	differentiatie	binnen	
steden en gemeenten in kaart. Om de grilligheid van gemeentegrenzen en grenzen van statis-
tische	 sectoren	 te	overstijgen,	gebruikten	we	een	cartografische	weergave	op	basis	 van	een	
grid-patroon voor het volledige grondgebied van Vlaanderen en Brussel. Door los te komen van 
de	traditionele	weergave	van	administratieve	grenzen,	creëren	we	zo	een	vorm	van	abstractie.	
Het resultaat legt de focus op het Vlaamse Gewest als geheel en de ruimtelijke patronen hier-
binnen.	Tegelijk	maken	we	zo	zichtbaar	hoe	gevarieerd	patronen	 in	bevolkingssamenstelling	
binnen gemeenten zijn. Administratieve grenzen bakenen immers niet altijd een homogene 
realiteit af. Om de leesbaarheid te bevorderen voegden we de gemeentegrenzen toe aan de 
kaarten.

In dit onderzoek hebben we gewerkt met herkomstnationaliteit als indicator. De herkomstnati-
onaliteit van een Belgische inwoners houdt rekening met de (geboorte)nationaliteit van zijn of 
haar ouders. Indien de eerst geregistreerde nationaliteit van minstens één van de ouders niet 
Belgisch is, krijgt een persoon deze nationaliteit toegewezen als ‘herkomstnationaliteit’.   Op 
deze manier is een internationale migratie nog steeds zichtbaar in de tweede generatie. Her-
komstnationaliteit is, in vergelijking met de huidige nationaliteit en de geboortenationaliteit, 
de best beschikbare parameter om (super-) diversiteit in beeld te brengen. Figuur 1 geeft duide-
lijk	de	groeiende	verschillen	weer	tussen	deze	indicatoren.	Tussen	1990	en	2020	is	de	bevolking	
in Vlaanderen gestegen. Het aantal inwoners met een Belgische nationaliteit groeit. Deze groep 
omvat steeds vaker inwoners die de voorbije decennia Belg geworden zijn, alsook kinderen en 
jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond. Wie zicht wil krijgen op de evolutie van 
de	reële	etnisch-culturele	diversiteit	 in	Vlaanderen,	moet	dus	voorbij	de	huidige	nationaliteit	
kijken. Wanneer we kijken naar het aantal inwoners met een Belgische geboortenationaliteit 
(blauwe lijn), stijgt deze slechts in zeer beperkte mate. Het verschil in aantal inwoners met een 
Belgische huidige nationaliteit en de inwoners met een Belgische geboortenationaliteit zijn de 
inwoners die pas na hun geboorte de Belgische nationaliteit hebben gekregen. Indien we een 
stap verder gaan en ook rekening houden met de herkomstnationaliteit, is het aantal inwoners 
met een Belgische herkomstnationaliteit zelfs licht dalend. Het aantal inwoners geboren met 
een Belgische nationaliteit, met ouders die geboren zijn met een Belgische nationaliteit, neemt 
dus af. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de etnische diversiteit binnen de samenle-
ving	is	herkomstnationaliteit	op	dit	moment	dan	ook	de	meest	relevante	parameter.	Tegelijk	

moeten we ons er bewust van zijn dat de verschillen binnen gezinnen en gemeenschappen met 
eenzelfde herkomstnationaliteit toenemen in een superdiverse samenleving. 

Aanvullend aan de kwantitatieve analyse, kent de studie ook een kwalitatief luik. We toetsen 
naar de impact van de groeiende diversiteit op de lokale ruimte en de vraag naar (ruimtelij-
ke) diensten en voorzieningen. Hiervoor organiseerden we focusgroepen in drie verschillende 
regio’s in niet-grootstedelijke context. We selecteerden daarbij één gemeente met een korte, 
één met middellange en één met een lange migratiegeschiedenis. In elke regio organiseerden 
we een focusgroep met lokale actoren, met verschillende expertises op het vlak van wonen, 
omgeving, samenleven, diversiteit en jeugd. Aanvullend brachten we in één van de regio’s ook 
inwoners met een migratiegeschiedenis rond de tafel om met hen de resultaten van de focus-
groepen af te toetsen. Bij het verwerken van de gegevens werd extra aandacht besteed aan het 
vrijwaren van de anonimiteit van de deelnemers. 

Figuur	1:	De evolutie van de Belgische bevolking tussen 
1990 en 2020 

bron:	provincies.incijfers
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 Opbouw en structuur van het rapport
Deze Atlas Superdiversiteit bestaat uit negen hoofdstukken verdeeld over zeven delen om de 
grootte van de bestanden te beperken. Na de inleiding en deze managementsamenvatting 
schetst hoofdstuk 1 (Deel 1)   kort het theoretisch kader van superdiversiteit als een lens om naar 
de	migratiegedreven	processen	van	diversifiëring	in	de	samenleving	te	kijken.	De	methodologie	
en de dataverwerking komen aan bod in hoofdstuk 2, eveneens in deel 1.

Deel 2 van de Atlas bevat het derde hoofdstuk. Dit hoofdstuk brengt de transitie naar een super-
diverse	samenleving	op	macrovlak	in	kaart	en	geeft	een	beeld	van	de	diversifiëring	van	Vlaan-
deren.

In deel 3 analyseren we in hoofdstuk 4 op mesoschaalniveau patronen in Vlaanderen op basis 
van de bevolkingsdata tussen 1990 en 2020. Hiervoor gebruiken we een clusteranalyse die we 
verder uitwerken tot een typologie van superdiversiteit in Vlaanderen. We koppelen daarnaast 
ook de typologie op basis van bevolkingskenmerken aan wonings- en omgevingskenmerken en 
aan de mate van aanwezigheid van diversiteitsgerelateerde voorzieningen. 

In	deel	4,	hoofdstuk	5,	verdiepen	en	verfijnen	we	op	het	microniveau	van	de	statistische	sec-
toren de ontworpen typologie uit hoofdstuk 4. In 9 casestudies, statistische sectoren die de 
verschillende	typologieën	en	subtypes	vertegenwoordigen,	analyseren	we	op	basis	van	een	co-
horte-analyse de verhuisbewegingen van de bewoners (met en zonder migratieachtergrond) 
tussen 2010 en 2020. Hier krijgen we inzicht in de ruimtelijke dynamieken van de processen van 
superdiversifiëring.	

Na de kwantitatieve analyses volgt een kwalitatieve onderzoeksluik in deel 5 van het onder-
zoeksrapport. Hier in hoofdstuk 6 peilden we in focusgroepen naar de beleidsuitdagingen en 
noden van administratie en middenveld in drie gemeenten.

Afrondend bevat deel 6 met hoofdstuk 7 een aantal (methodologische) slotrefelcties die stil-
staan bij de uniciteit, maar ook de beperkingen van deze ruimtelijke toekomstverkenning naar 
de	impact	van	processen	van	superdiversifiëring	in	Vlaanderen.	

Tenslotte	voegen	we	een	deel	7	toe	met	hoofdstuk	8:	de	referentielijst	en	hoofdstuk	9	de	bijla-
ges.

De transitie naar een superdiverse samenleving in beeld 
(Macroniveau)
De	demografische	transitie	naar	een	superdiverse	samenleving	kent	haar	vertaling	in	de	ruimte.	
In	hoofdstuk	3	brengen	we	de	schaal,	spreiding	en	snelheid	van	het	proces	van	superdiversifi-
ering in beeld. We karteren de evolutie in de tijd en de ruimte, voor de voorbije drie decennia 
(1990 tot 2020) in het Vlaamse Gewest. De analyse toont duidelijke ruimtelijke patronen van de 
spreiding en opschaling van superdiversiteit.

Net	zoals	andere	West-Europese	landen	is	België	na	de	Tweede	Wereldoorlog	een	immigratie-
samenleving geworden. In 1990, onze vroegste meetmoment van deze studie, kende Vlaande-
ren	6,5%	inwoners	met	een	niet-Belgische	herkomstnationaliteit.	Anno	2021	hebben	bijna	één	
op	vier	(23,9%)	van	de	Vlamingen	een	migratieachtergrond;	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.

De evolutie naar een steeds meer diverse bevolking verloopt niet overal in Vlaanderen op de-
zelfde manier en met eenzelfde snelheid. De spreiding en de schaal verschillen sterk. In 1990 
waren er al grote verschillen in de bevolkingssamenstelling tussen de verschillende provincies 
(Figuur	2).	Zo	kende	Limburg	in	1990	al	bijna	15%	inwoners	met	een	niet-Belgische	herkomstna-
tionaliteit, ruim boven het Vlaamse gemiddelde. Dit is uiteraard verbonden aan de mijnregio in 
midden-Limburg en zijn geschiedenis van arbeidsmigratie. De provincie Limburg kent bijkom-
stig een belangrijke grensmigratie van Nederlanders.

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kenden tussen 1990 en 2020 de sterkste stijging 
van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst. In 1990 kende deze provincies een di-
versiteit die ongeveer de helft was van die in provincie Limburg. In 2020 is dit verschil bijna 
volledig ingehaald en 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-Vlaan-
deren en vooral West-Vlaanderen zijn de minst diverse provincies 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	2:	De evolutie van het aandeel inwoners van niet-
Belgische herkomst tussen 1990 en 2020 per provincie  

bron:	provincies.incijfers
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De administratieve provinciegrenzen geven ons onvoldoende inzicht in de ruimtelijke sprei-
dingsdynamieken. Daarom analyseerden we tot op het laagste niveau, dat van statistische sec-
toren, de evolutie van superdiversiteit en de processen van opschaling, spreiding en snelheid. 
Zo kunnen we de grote ruimtelijke verschillen en ongelijke spreidingspatronen, tussen gemeen-
ten onderling maar ook binnen steden en gemeenten, in kaart brengen. 

Anno 1990 kende Vlaanderen een grotere diversiteit binnen de (groot)stedelijke gebieden en 
de voormalige mijnstreek (Figuur 3). Dertig jaar later blijft de diversiteit echter niet beperkt 
tot deze plaatsen en is in heel het Gewest de etnisch-culturele diversiteit toegenomen (Figuur 
4). Er zijn steeds meer plaatsen in Vlaanderen met een zeer diverse bevolking, ook al maken in 
grote	delen	van	Vlaanderen	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst	minder	dan	10-15%	van	de	
inwoners uit. 

 Evolutiekaarten geven zicht op snelheid, spreiding en schaal
De evolutiekaarten geven de temporele en ruimtelijke dynamiek in één beeld door twee mo-
mentopnames tegenover elkaar te stellen. De evolutiekaart 1990-2020 vergelijkt het jaar 1990 
met het jaar 2020 en synthetiseert de verschillen in spreiding, snelheid en opschaling geduren-
de de voorbije drie decennia (Figuur 5). De evolutiekaart 2010-2020 geeft aan waar de diversi-
teitstoename recent heel sterk was (Figuur 6). 

Het grootste deel van het grondgebied in het Vlaamse Gewest heeft zowel in 1990, 2010 als 
in	2020	een	beperkt	aandeel	 inwoners	van	niet-Belgische	herkomst,	met	maximaal	20%	van	
de inwoners per statistische sector (Figuur 5 en Figuur 6). Grote delen van West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen en de Kempen kennen tegelijk een laag aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst én een eerder beperkte aangroei van de diversiteit de voorbije drie decennia. In deze 
regio’s vormen de meer verstedelijkte plekken hierop de uitzondering, met een grotere diversi-
teit én een sterkere aangroei, goed herkenbaar op beide evolutiekaarten. 

De meest herkenbare superdiverse gebieden hebben een aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst	van	meer	dan	40%,	zowel	in	1990	als	in	2020	(Figuur	5,	blauwe	kleur).	Deze	superdi-
verse gebieden omvatten de voormalige mijnregios in Midden Limburg (Genk), Baarle-Hertog 
aan de Nederlandse grens, de zuidoostelijke rand van Brussel en het centrum van Gent en Ant-
werpen. 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. Op een meer 
recente tijdslijn zien we een stevige toename in het aantal statistische sectoren waar zowel in 
2010	als	in	2020.minstens	40%	van	de	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst	zijn	(Figuur	6,	blau-
we kleur). Het gaat hier om de voormalige mijnregios in Midden Limburg (Genk), de grenszone 
met Nederland, de rand van Brussel en grote delen van de steden Gent, Antwerpen en Leuven. 
Deze plaatsen worden ruimtelijk verder aangevuld met gebieden waar het aandeel inwoners 
van	niet-Belgische	herkomst	tussen	de	20%	en	de	40%	blijft	(de	donkergele	gebieden	op	het	
kaartbeeld). De snelheid van de transitie naar een superdiverse samenleving is het sterkst voel-
baar in de groene zones op de kaart. Hier gaat het om statistische sectoren met een duidelijke 
stijging van het aandeel inwoners met niet-Belgische herkomst. Hoe donkerder het groen, hoe 
sterker de stijging of opschaling van diversiteit tussen 1990 en 2020 (Figuur 5) of tussen 2010 
en 2020 (Figuur 6). Zo zien we een duidelijke opschaling van de diversiteit in de stedelijke ge-
bieden in heel Vlaanderen. Het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomstnationaliteit is 
zeer duidelijk gestegen in alle centrumsteden in de voorbije 30 jaar (Figuur 5). Ook in kleinere 
steden als Ronse, Eeklo, Geel, Herentals en Diest zien we deze evolutie steeds duidelijker. Ook 



Managementsamenvatting

< 10

40 - 60

10 - 20

60 - 100

20 - 40

Figuur	3:	Aandeel inwoners met een niet-
Belgische	herkomstnationaliteit	(%	per	statistische	

sector) in Vlaanderen in 1990 
bron:	provincies.in.cijfers
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Figuur	4:	Aandeel inwoners met een niet-
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sector) in Vlaanderen en Brussel in 2020 
bron:	Statbel	(via	VSA)
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Figuur	5:	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 
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sector) in Vlaanderen tussen 2010 en 2020 
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in de kernen binnen de Vlaamse Ruit, in het zuidelijke deel van West-Vlaanderen en Limburg 
spelen processen van opschaling. We zien rondom de mijngebieden een verder spreiding van 
de diversiteit. 

De groei is ten slotte 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 gebieden in Vlaande-
ren. De evolutiekaarten maken ook de uitwaaiering vanuit Brussel naar de Denderstreek zicht-
baar.

Indien we focussen op de recentste evolutie, tussen 2010 en 2020 (Figuur 6), dan valt in eerste 
instantie op hoe in de regio binnen de Vlaamse Ruit in heel veel kernen de diversiteit sterk is 
toegenomen. Het voorbije decennium is dit in het bijzonder het geval voor de Denderstreek. 
We zien in de Vlaamse Ruit ook de impact van de vervoerscorridors tussen Antwerpen, Gent 
en Brussel, met een bijzondere uitwaaiering in de westrand van Brussel. Diversiteit verspreidt 
zich verder langs lijnen van openbaar vervoer (trein of bus) en uitvalswegen (steenwegen en 
snelwegen).	Verder	blijft	ook	in	quasi	alle	centrumsteden	de	diversiteit	sterk	groeien.	Ten	slotte	
valt ook de recente groei in de kernen van Zuid-Limburg sterk op. 

De	verdere	diversifiëring	van	de	voormalige	mijnstreek	in	Midden	Limburg	met	haar	lange	mi-
gratiegeschiedenis is naar impact niet vergelijkbaar met de ontwikkeling in de Denderstreek, 
waar	de	diversifiëring	van	de	bevolking	een	veel	recenter	fenomeen	is.	De	ruimtelijke	uitdagin-
gen om inclusief samenleven te ondersteunen zijn acuter wanneer de bevolking in slechts één 
decennium	sterk	en	snel	is	gediversifieerd.	Het	is	de	combinatie	van	de	spreiding,	de	opschaling	
en de snelheid van deze processen die de ruimtelijke en sociale impact in sectoren, wijken, ge-
meentes of ruimere regio’s bepaalt. 

 Groeiende diversiteit in de diversiteit
Een belangrijk facet van de toenemende superdiversiteit, is de toenemende diversiteit binnen 
de diversiteit. De groep van Vlamingen van niet-Belgische herkomst wordt steeds diverser, met 
tegelijk groeiende verschillen tussen én binnen gemeenschappen. Eén van de elementen van 
een groeiende diversiteit in de diversiteit is de toename van het aantal verschillende herkomst-
nationaliteiten. Dat zien we voor Vlaanderen en voor elke provincie (Figuur 7), maar evenzeer 
als	we	inzoomen	naar	het	lokale	niveau	(figuur	8).	

Momenteel wonen er mensen van meer dan 190 verschillende herkomstnationaliteiten in 
Vlaanderen.	 Hoe	migratie	 steeds	 verder	 diversifieert,	 is	mooi	 te	 illustreren	met	 de	 evolutie	
van de provincie Limburg. De provincie Limburg was lang de provincie met het laagst aantal 
verschillende	 landen	van	herkomst	(Figuur	7).	Toch	kent	 	Limburg	al	zeer	 lang	een	belangrijk	
aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst (Figuur 2), door de migratiegeschiedenis van 
de	regio:	de	gastarbeiders	in	de	Limburgse	steenkoolmijnen	waren	afkomstig	uit	een	relatief	
beperkt	aantal	landen	(Polen,	Italië,	Marokko,	Turkije,	en	migratie	uit	de	buurlanden).	Ondanks	
het groot aandeel aan mensen met een niet-Belgische herkomstnationaliteit, lag het aantal 
vertegenwoordigde landen van herkomst er daarom eerder laag in vergelijking met de andere 
provincies. De migratieprocessen van de voorbije drie decennia tonen een duidelijke inhaalbe-
weging voor de provincie. Met deze recentere migratie stijgt het aantal herkomstlanden sterk.

Omgekeerd is de provincie Oost-Vlaanderen in de naoorlogse periode lang niet zo divers ge-
weest als bijvoorbeeld Limburg, maar telt deze provincie vandaag eveneens veel verschillende 
landen van herkomst. De stijging van het aantal 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.

De	ruimtelijke	variatie	van	deze	diversifiëring	op	lokaal	en	sublokaal	niveau	analyseren	we	op-
nieuw op het niveau van de statistische sectoren. Het aantal herkomstnationaliteiten hangt niet 
noodzakelijk samen met het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst. Een aantal regio’s 
die gekend staan voor een hoge aanwezigheid van inwoners met een migratieachtergrond (de 
mijnstreek in Midden Limburg, de grens met Nederland, etc.) kennen een beperkter aantal her-
komstnationaliteiten (Figuur 8). Omgekeerd combineren grotere steden een hoge mate van 
diversiteit met een brede waaier aan landen van herkomst. In de 21ste eeuw vinden we niet 
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enkel	binnen	stedelijke	gebieden	een	hoog	aantal	herkomstnationaliteiten:	binnen	de	ruimere	
Vlaamse Ruit kennen zowat alle kernen een hoog aantal verschillende herkomstnationaliteiten. 
Ook hier vallen enkele vervoerscorridors op met aanvulling van de as Gent-Kortrijk.

 Groeiende superdiversiteit gaat samen met verjonging
Om de ruimtelijke impact van de transitie naar superdiversiteit goed in te schatten, is het cruci-
aal	om	de	demografische	dynamieken	mee	te	nemen,	en	meer	bepaald	de	link	tussen	diversifi-
ering en verjonging. Hoe jonger, hoe diverser is hier de conclusie. De aanwezigheid van mensen 
van niet-Belgische origine neemt af naar leeftijd. Hoe ouder een leeftijdsgroep, hoe kleiner de 
diversiteit, hoe jonger een leeftijdsgroep, hoe hoger de diversiteit in die leeftijdsgroep is. In 
Vlaanderen	is	drie	op	vier	(76%)	van	de	inwoners	van	Belgische	herkomst,	24%	is	van	niet	Bel-
gische	herkomst.	Bij	de	minderjarige	Vlamingen	is	62%	van	Belgische	herkomst,	en	heeft	meer	
dan één op drie van de jongeren wortels in migratie (herkomst ouders meegerekend). Kijken 
we naar het aandeel jongeren (-24 jaar) met een migratieachtergrond, dan is de diversiteit veel 
groter dan wanneer we naar de hele bevolking kijken. De processen van spreiding en opschaling 
van diversiteit gaan dus bijna steeds samen met processen van verjonging van de bevolking, 
en een groeiende aanwezigheid van kinderen in een sector of gemeente. De nood aan voorzie-
ningen of ruimte (om te spelen, voor opvang en onderwijs, voor sport, ….) worden dan eerder 
bepaald door de leeftijd en de verjonging van de populatie, dan door het feit dat een groeiende 
groep van die kinderen en jongeren van niet-Belgische herkomst zijn.
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Ruimtelijke patronen in de diversiteit 
(Mesoniveau)
Het eerste deel van de Atlas illustreert hoe superdiversiteit toeneemt in heel Vlaanderen, ook al 
kennen grote delen van Vlaanderen slechts een beperkte diversiteit. In het tweede deel van de 
Atlas	gaan	we	dieper	in	op	diversiteitspatronen	in	Vlaanderen:	welke	gebieden	lijken	op	elkaar	
en welke kenmerken delen ze? 

Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van bevolkingsdynamieken en spreidingspatronen 
tussen gemeenten, maar ook binnengemeentelijk of binnenstedelijk, maken we een typologie 
van superdiversiteit op het niveau van de statistische sectoren. Deze superdiversiteitstypologie 
is gebaseerd op een clusteranalyse van bevolkingsgegevens. Hiervoor gebruiken we op statis-
tisch	sectorniveau	39	verschillende	bevolkingsindicatoren,	over	het	aandeel	en	profiel	van	in-
woners al naargelang hun herkomst en hun herkomstnationaliteiten. We maken hierbij onder-
scheid	tussen	verschillende	landen-	en	leeftijdsgroepen,	om	ook	demografische	dynamieken	te	
verrekenen. Het resultaat is een typologie van superdiversiteit in Vlaanderen, met negen ver-
schillende	(deel)types:	van	weinig	diverse	omgevingen,	naar	omgevingen	met	een	zeer	specifie-
ke	vorm	van	diversiteit	tot	omgevingen	met	een	superdiverse	bevolking	(Figuur	10):	

-	 Type	A:	Gebieden	met	een	beperkte	diversiteit	

	 	 Subtype	A1:	Zeer	beperkte	diversiteit

	 	 Subtype	A2:	Beperkte	Diversiteit

-	 Type	B:	Gebieden	met	grensmigratie	

  Subtype B1 Grens Nederland 

	 	 Subtype	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	

	 	 SubtypeE1:	met	hoog	aandeel	inwoners	van	Maghrebijnse	herkomst	

	 	 Subtype	E2:	met	veel	verschillende	herkomstnationaliteiten)

-	 Type	F:	Gebieden	met	een	uitwaaiering	van	superdiversiteit	

Tabel 1: Typologie superdiversiteit: aandeel in bevolking en oppervlakte

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 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

Figuur	10:	Typologiekaart	Superdiversiteit	Vlaanderen 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 

Figuur	11:	Boxplot van het aandeel inwoners met een 
niet-Belgische herkomstnationaliteit voor de types 

Superdiversiteit in Vlaanderen 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 

Figuur	12:	Boxplot van het aantal verschillende 
herkomstnationaliteiten  voor de types  

Superdiversiteit in Vlaanderen 
bron:	Eigen	verwerking	van	provincies.incijfers 
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Type	A	zijn	de	minst	diverse	statistische	sectoren	in	Vlaanderen.	De	diversiteit	ligt	er	significant	
onder het Vlaamse gemiddelde, zoals ook te zien is op de boxplot van Figuur 11. In de sectoren 
met zeer beperkte diversiteit (A1) ligt de mediaan van het aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst	onder	de	10%	(Figuur	11).	Ter	vergelijking,	in	het	Nederlandse	onderzoek	spreekt	de	
Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (2020, p.67-68) over ‘homogene gemeenten’ 
als	meer	dan	90%	van	de	inwoners	een	Nederlandse	achtergrond	heeft.	Het	tweede	subtype,	de	
sectoren	met	beperkte	diversiteit	(A2),	heeft	een	mediaan	die	boven	die	10%	inwoners	met	een	
niet-Belgische	herkomstnationaliteit	ligt,	maar	onder	de	15%	blijft.	Ook	het	aantal	aanwezige	
herkomstnationaliteiten zijn in de gebieden van type A beperkter. Voor beide subtypes ligt de 
mediaan van het aantal vertegenwoordigde herkomstlanden onder 20 landen per statistische 
sector. Bekijken we dit op gemeentelijk niveau, dan vinden we binnen deze gemeenten wel 
meer verschillende landen van herkomst, die echter niet in alle sectoren vertegenwoordigd zijn. 
Deze	sectoren	met	beperkte	diversiteit	vormen	geografisch	een	groot	gebied:	73%	van	het	op-
pervlakte	in	Vlaanderen	valt	onder	Type	A.	Ondanks	de	lagere	bevolkingsdichtheid	vinden	we	
hier	60%	van	de	Vlaamse	bevolking.	

Sectoren	aan	de	landsgrenzen	met	belangrijke	grensmigratie	vormen	een	tweede	type.	Type	
B omvat de grensmigratie met Nederland (B1) en met Frankrijk (B2). Kenmerkend hier is een 
hoger	aandeel	 inwoners	van	niet-Belgische	herkomst,	maar	die	vooral	afkomstig	zijn	uit	het	
buurland en waar we relatief weinig bewoners vinden uit andere herkomstlanden. Dit is het 
sterkte te zien in subtype B1 met de grensmigratie met Nederland.

De voormalige mijnregio in Midden-Limburg is kent historisch en tot vandaag een aparte be-
volkingssamenstelling	(Type	C	in	de	typologie),	met	een	hoge	diversiteit,	ook	bij	oudere	leef-
tijdsgroepen, maar een beperkter aantal landen van herkomst op basis van de rekrutering van 
gastarbeiders voor de steenkoolmijnen. 

Type	D	zijn	sectoren	met	een	hogere	diversiteit,	maar	met	een	specifieke	selectie	van	landen	
van herkomst, met name een oververtegenwoordiging van inwoners uit EU-lidstaten en OE-
SO-landen. We vinden deze sectoren voornamelijk terug in de oostrand rond Brussel en in en 
rond Antwerpen. Op basis van de hoge aanwezigheid van EU en OESO herkomstnationaliteiten 
(en de woningkenmerken, zie verder), benoemen we dit als expat-sectoren. In deze sectoren 
vinden we ook een grote waaier aan herkomstnationaliteiten.

Type	E	zijn	verstedelijkte	en	superdiverse	sectoren..	Subtype	E1	heeft	een	bevolking	met	een	
grote aanwezigheid van inwoners van niet-Belgische herkomst, waarvan een belangrijk deel 

van Maghrebijnse (vnl Marokkaanse) herkomst. Het zijn vaak sectoren met een migratiege-
schiedenis die teruggaat tot de eerste generatie van gastarbeiders in de jaren ’50 en ’60. 

Subtype E2 is eveneens verstedelijkt en superdivers, maar kent een grotere verscheidenheid 
aan landen van herkomst, en een kleiner aandeel inwoners van Maghrebijnse origine. Deze bei-
de types vinden we vooral terug in de (centrum-)steden en in de meer verstedelijkte kernen 
binnen de Vlaamse Ruit en daarbuiten. In quasi alle steden met enige centraliteit (van Eeklo tot 
Sint-Truiden)	vinden	we	sectoren	met	deze	 typologie	 terug.	Uitzonderingen	hierop	zijn	deze	
steden die zich echt aan de periferie van Vlaanderen bevinden zoals Lommel of Veurne. 

Type	E	omvat	dichtbevolkte,	verstedelijkte	sectoren	die	3,5%	van	de	oppervlakte	in	het	gewest	
vertegenwoordigen,	maar	25%	van	de	 inwoner	huisvesten.	Subtype	E2	komt	vaker	voor	dan	
subtype	E1:	het	is	zowel	in	oppervlakte	als	in	aantal	inwoners	dubbel	zo	groot	als	type	E1.	

Wanneer we kijken naar de ruimtelijke dynamieken, dan zijn de gebieden van type F bijzonder 
relevant:	de	gebieden	waar	superdiversiteit	naar	uitwaaiert	vanuit	meer	diverse	plaatsen	in	het	
land. Deze gebieden grenzen vaak aan sectoren met een hogere diversiteit, en kennen snelle 
processen van opschaling. Dit type omvat mobiliteit binnen een stad, waarbij diversiteit zich 
verder verspreidt van superdiverse wijken naar nog minder diverse wijken. Het maakt ook pro-
cessen van suburbanisatie of gekleurde stadsvlucht zichtbaar vanuit een stad naar de randge-
meenten of naar sectoren die iets verder van de superdiverse stadssectoren gelegen zijn, maar 
waarvan de mobilteitsmogelijkheden banden met deze superdiverse wijken mogelijk maken. 
Dit type vinden we vooral terug aan de randen van Brussel en Antwerpen, maar ook vanuit de 
voormalige mijnstreek in Limburg (type C) zien we processen van uitwaaiering naar omliggende 
sectoren.	Tenslotte	vinden	we	sectoren	met	een	uitwaaiering	van	superdiversiteit	 in	kleinere	
steden	en	gemeenten	met	vroegere	industriële	kernen,	met	een	woningaanbod	dat	voor	deze	
groepen een aantrekkingsfactor vormt (zie verder).
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Een	exploratie	van	superdiversifiëring	en	de	omgevings- 
kenmerken
De ruimtelijke spreiding en opschaling van superdiversiteit verschilt sterk tussen en binnen ge-
meenten. Om die ruimtelijke spreidingsdynamieken beter te begrijpen, onderzoeken we hoe de 
ongelijke patronen van spreiding, en de verschillen in schaal en snelheid, een link hebben met 
de ruimtelijke en sociale omgeving van wijken en statistische sectoren. Daarvoor analyseerden 
we de samenhang tussen de verschillende types van (super)diversiteit en de onderliggende wo-
ning-	en	omgevingskenmerken,	opnieuw	tot	op	het	niveau	van	de	statistische	sectoren	(Tabel	
2). 

We onderscheiden hiervoor drie groepen van indicatoren. ‘Woonkarakteristieken’ brengen de 
eigenschappen van de woning in beeld. ‘Omgevingskenmerken’ brengen de ruimere woonom-
geving	in	beeld	en	‘Specifieke	omgevingskenmerken’	hebben	betrekking	op	de	aanwezigheid	
van voorzieningen die gelinkt zijn aan de aanwezigheid van inwoners met een migratieachter-
grond, zoals gebedsplaatsen of mogelijkheden tot transnationale contacten en transfers. De 
gegevens	zijn	afkomstig	van	Provincies	in	Cijfers,	Geopunt	en	verschillende	openbaar	toeganke-
lijke websites met locatiegegevens van gebedsplaatsen en winkels van Lyca Mobile en Western 
Union. 

1 Hiervoor	gebruiken	we	de	Spearman	correlatiecoëfficiënt

Van elke parameter gaan we statistisch na wat de correlatie1  is met het aandeel inwoners van 
niet-Belgische	herkomst.	In	figuur	13	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 omgevingskenmerken.

De resultaten tonen dat een aantal woonkarakteristieken een duidelijk positieve en statistisch 
significante	relatie	hebben	met	de	mate	van	superdiversiteit.	Waar	er	meer	inwoners	wonen	van	
niet-Belgische herkomst, vinden we vaker gesloten bebouwing, kleinere woningen, huurwonin-
gen en meergezinswoningen. De aanwezigheid van privégroen is dan weer beperkter in deze 
sectoren.	De	parameters	met	betrekking	tot	de	bouwjaren	geven	geen	significant	verband.	

Bij de omgevingskenmerken hangt de aanwezigheid van inwoners van niet-Belgische her-
komst	statistisch	significant	samen	met	een	hogere	inwonersdichtheid.	Ook	met	het	voorzie-
ningenniveau 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 een 
veel kleinere aanwezigheid kennen van openbaar groen. 

De specifieke omgevingskenmerken	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 kunnen we conclu-
deren dat kenmerken die gerelateerd zijn aan een hogere mate van verstedelijking een positie-
ve correlatie vertonen met superdiversiteit. Deze correlatie wijst niet noodzakelijk op een oor-
zakelijk verband. Deze analyse toont niet aan dat inwoners met een niet-Belgische herkomst 
liever stedelijk wonen. Andere factoren, zoals woningprijzen, zullen een sterke invloed hebben 
op de beschikbare keuze aan woningen met bepaalde woonkarakteristieken en omgevingsken-
merken.

Tabel 2: Overzicht omgevingskenmerken

Woonkarakteristieken Omgevingskenmerken Specifieke	omgevingskenmerken

Bouwjaar Inwonersdichtheid Gebedshuizen

Gesloten bebouwing Oppervlakte publiek groen Western Union

Meergezinswoningen Bereikbaarheid  
(openbaar vervoer)

Lyca Mobile

Woonoppervlakte Voorzieningen  
(Cultuur/Sport, Onderwijs, 
Zorg, Woon-ondersteunend

Privé groen

Huurder/eigenaar
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De koppeling van bevolkingsdata en omgevingskenmerken op statistische sectorniveau, laat 
toe om voor ieder type in de typologie van superdiversiteit een omgevingsanalyse te maken 
en deze te visualiseren aan de hand van spin-diagrammen (Figuur 14). Daarmee kunnen we 
bevolkingskenmerken, woningkenmerken en omgevingskenmerken visualiseren en vergelijken 
zowel tussen de types onderling als met het Vlaamse gemiddelde. De groeiende diversiteit in de 
diversiteit en de verschillende types van superdiverse sectoren vertalen zich ook in verschillen in 
woning-	en	omgevingskenmerken	tussen	sectoren	en	typologieën.	

- Statistische sectoren met een (zeer) beperkte diversiteit (Type A) leunen dicht aan bij 
het	Vlaams	gemiddelde	voor	de	meeste	indicatoren.	Deze	sectoren	omvatten	ook	73%	van	de	
Vlaamse	oppervlakte	en	62%	van	de	inwoners	(Tabel	1).	

- De grensgebieden met Nederland en Frankrijk (Type B) kennen uiteraard een sterke 
correlatie met de respectievelijke grensnationaliteiten. Daarnaast vallen belangrijke verschillen 
op tussen de twee grensgebieden. In het grensgebied met Frankrijk vinden  we veel meer klei-
nere woningen, weinig privé groen, meer gesloten bebouwing en meer huurders. In het grens-
gebied met Nederland zien we net het omgekeerde. De andere woning- en omgevingskenmer-
ken duiden op toch wel sterk verschillende types van grensmigratie, met een meer welgestelde 
migratie naar de grensgebieden vanuit Nederland.

-  Het voormalige mijngebied in Midden-Limburg (Type C) kenmerkt zich door een ster-
ke correlatie met de herkomstnationaliteiten die gelinkt zijn aan de historische arbeidsmigratie 
en	de	bilaterale	akkoorden.	Er	is	een	opvallende	correlatie	met	specifieke	omgevingskenmer-
ken zoals gebedshuizen (Orthodox, Islamitisch en Protestants) en verkooppunten van LycaMo-
bile en Western Union. Verder is er ook een correlatie met kleinere woningen, meer huurders en 
minder privé groen.

- Superdiverse sectoren met een hoog aandeel inwoners van EU en OESO herkomst 
(Type D) vertonen kenmerken die sterk overeenkomen met residentiele wijken rond stedelijke 
gebieden. We vinden er bovengemiddeld meer vrijstaande woningen en een hogere aanwezig-
heid van privé-groen. Een (iets) hoger aandeel huurders kan wijzen op een grotere tijdelijkheid 
van bewoning, maar dan op de primaire huurmarkt in deze sectoren. Het voorzieningenniveau 
ligt er hoog. 

-0,8 -0,4 0 0,4 0,8

Israelitisch
Jehova

Anglicaans
Orthodox

Protestants
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Lycamobile
Westerunion

Bereikbaarheid openbaar vervoer
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Cultuur	&	sport	voorz.
Woonondersteunende voorz.

Zorg voorz.
Groene oppervlakte
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Bouwjaar 1946-1970
Bouwjaar vóór 1946
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Figuur	13:	Resultaten van de Spearman correlatietest 
tussen omgevingskenmerken en het aandeel inwoners van 

niet-Belgische herkomst in 2020 (per statistische sector) 
bron:	Eigen	verwerking 
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- Verstedelijkte en superdiverse sectoren (Type E) vertonen de meest verstedelijkte 
patronen in de omgevingsanalyse met weinig groen, dense bebouwing en een hoog voorzienin-
genniveau. Uiteraard is er ook een hoge correlatie met diverse herkomstnationaliteiten (in het 
bijzonder met de Maghrebijnse bij type E1). Daarnaast valt ook de sterke correlatie met speci-
fieke omgevingskenmerken als gebedshuizen, Lyca Mobile punten en Western Union kantoren 
op. 

- De omgevingsanalyse van sectoren die een recente opschaling van superdiversiteit 
kennen door uitwaaiering uit aanpalende sectoren (Type F) vertonen  omgevingskenmerken die 
dichter bij het Vlaamse gemiddelde liggen. Wel kennen ze een (iets) lagere dan gemiddelde aan-
wezigheid van publiek en privaat groen en een hoger aandeel huurders. Omdat deze sectoren 
zich in een randstedelijke context bevinden, is het voorzieningenniveau hier nog steeds hoog.

Figuur 14: Spindiagrammen voor de verschillende types superdiversiteit:  
Omgevingsanalyse per type (A tot F) met een score voor woonkarakteristieken, 
omgevingskenmerken en specifieke etnisch-culturele omgevingskenmerken in 

vergelijking met het Vlaams gemiddelde 
bron: Eigen verwerking 
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Type C: Mijnregio Midden Limburg

Type D: Hogere diversiteit met hoog 

aandeel EU en OESO inwoners

Verstedelijkt en superdivers:
Type E1: met hoog aandeel Maghreb. herk.
Type E2: met diverse herkomstnationaliteiten

Type F: Uitwaaiering van superdiversiteit
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Casestudies als exploratie van verhuisbewegingen en  
ruimtelijke dynamieken  
(Microniveau)
De snelheid van de spreiding en opschaling van superdiversiteit wordt bepaald door de geboor-
tes en overlijdens, in combinatie met de verhuispatronen van inwoners van Belgische herkomst, 
inwoners van niet-Belgische herkomst en nieuwkomers. Die verhuis- en mobiliteitspatronen 
verschillen sterk tussen de verschillende types van superdiversiteit die we hebben onderschei-
den. Daarom verdiepen we in het vijfde hoofdstuk van deze Atlas Superdiversiteit de typologie 
op basis van case studies op microniveau of statistische sectorniveau. 

We analyseerden als een exploratie-oefening voor 9 casussen de verhuisbewegingen van, naar 
en binnen de sector tussen 2010 en 2020. De casussen zijn gericht gekozen sectoren om model 
te	staan	voor	ieder	van	de	types	superdiversiteit	(Tabel	3).	Door	zowel	de	verhuisbewegingen	
van inwoners met als zonder migratieachtergrond in kaart te brengen, analyseren we per case 

de mobiliteitspatronen die de spreiding, snelheid en opschaling van superdiversiteit beter doen 
begrijpen. Methodologisch verkennen we hiermee ook de mogelijkheden van analyse van mo-
biliteit op basis van deze databanken.

De verhuispatronen van vroegere en nieuwe inwoners verschillen duidelijk tussen de sectoren 
uit	de	verschillende	typologieën.	Binnen	ieder	van	de	sectoren	vinden	we	verschillen	tussen	be-
wonersgroepen, onder meer op basis van de herkomst van de bewoners. Inwoners van niet-Bel-
gische herkomst zijn in alle cases vaker ‘nieuwe’ bewoners in een sector. Ze komen ook vaker 
uit verstedelijkte gebieden. Verhuizende inwoners van niet-Belgische herkomst komen zelden 
uit	sectoren	met	een	(zeer)	beperkte	diversiteit	(Type	A);	wel	verhuizen	ze	er	vaker	naar	toe.	
Nieuwkomers uit het buitenland starten vaak in aankomstwijken, en verhuizen van daaruit naar 
andere wijken binnen dezelfde of een andere stad, of verlaten steden. Deze asymmetrische 
verhuispatronen bevestigen en detailleren de processen van uitwaaiering of ruimtelijke (ver)
spreiding	van	superdiversiteit	die	we	eerder	al	identificeerden.	

Tabel	3:	Overzicht	van	de	geselecteerde	cases	voor	het	verhuisonderzoek

Sector Gemeente Type	superdiversiteit

Klein Eyssel Hoogstraten B1:	Gebieden	met	Nederlandse	grensmigratie

Nieuwe Kempen Genk C:	Mijnregio	in	Midden	Limburg

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

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

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

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

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

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

Stichelgat Dilbeek F:	Gebieden	met	een	uitwaaiering	van	superdiversiteit
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De micro-analyse documenteert hoe inwoners uit de grotere steden suburbaniseren en ver-
huizen	naar	randgemeenten	(casus	Dilbeek,	Vilvoorde	en	Tervuren),	de	kleinere	steden	(casus	
Boom) of andere gemeenten in een naburige regio (casus Denderleeuw). Sectoren die binnen 
het	type	uitwaaiering	(type	F)	vallen,	vertonen	sterke	asymmetrische	verhuispatronen:	verhui-
zende inwoners van niet-Belgische herkomst verhuizen vaker naar een sector van type F, dan 
dat ze er vandaan komen. Bij inwoners van Belgische herkomst is dit omgekeerd. Enkel door de 
gecombineerde analyse van verhuispatronen van inwoners met en zonder migratieachtergrond 
kunnen	we	de	processen	van	superdiversifiëring	ten	gronde	begrijpen.

Bij	een	aantal	onderzocht	cases	gebeurde	de	opschaling	van	superdiversiteit	bijzonder	snel:	Ba-
reel-Park (Boom), Kronenburg (Antwerpen), Broek-Centrum (Vilvoorde) Ankerstraat (Sint-Ni-
klaas), Denderleeuw-Dorp-Station-Iddergem (Denderleeuw) en Stichelgat (Dilbeek). Deze vijf 
onderzochte wijken behoren allemaal tot type E (Verstedelijkt en superdivers) en type F (Gebie-
den met een uitwaaiering van superdiversiteit). In deze wijken zien we een sterke verandering 
in	het	profiel	van	de	bewoners.	Deze	wijken	kennen	een	combinatie	van	een	verouderde	bevol-
king van Belgische herkomst met een aangroei van een jongere bevolking van niet-Belgische 
herkomst. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor het ruimtelijk beleid. Er ontstaan nieuwe 
ruimtelijke en sociale noden, van speel-, sport en ontmoetingsruimtes tot nieuwe types winkels, 
extra capaciteit voor scholen of gebedsplaatsen. Hoe kan er lokaal werk worden gemaakt van 
(publieke en semi-publieke) ruimte en voorzieningen voor de nieuwe inwoners in deze wijken? 
Ook de woninginfrastructuur is een aandachtspunt. Vaak betreft het hier het hergebruik van 
verouderde woningen door nieuwe bewoners, die niet altijd de middelen hebben voor noodza-
kelijke renovaties. Hieronder wordt hier verder op ingegaan

2 Omwille van gemaakte afspraken rond anonimiteit worden deze gemeenten niet bij naam genoemd in het onderzoeksrapport.

Superdiversiteit en lokaal ruimtelijk beleid
Het zesde hoofdstuk van deze studie rapporteert een kwalitatieve verkenning naar de impact 
en betekenis van deze groeiende superdiversiteit voor lokaal ruimtegebruik en de nood aan 
(ruimtelijke) diensten en voorzieningen. Groeiende diversiteit in niet-traditionele aankomst-
plaatsen stellen lokale besturen en hun ruimtelijk beleid en planningsmethodieken voor uitda-
gingen. In drie case-gebieden peilden we naar de ervaren ruimtelijke noden en consequenties 
voor het lokale beleid. We deden dit op basis van vier focusgroepen in drie verschillende ge-
meenten2 in drie verschillende regio’s in niet-grootstedelijke context. We selecteerden daarbij 
één gemeente met een korte, één met middellange en één met een lange migratiegeschiede-
nis.  Drie focusgroepen brachten lokale actoren samen per gemeente, uit administratie en uit 
de civiele samenleving, één focusgroep toetste de bevindingen verder af bij inwoners met een 
migratiegeschiedenis. 

 Publieke ruimte
De lokale actoren in de drie gemeenten lijken in eerste instantie geen veranderende noden in 
de publieke omgeving te ervaren door de groeiende superdiversiteit. Ook de deelnemers met 
migratieachtergrond of vluchtverhaal vinden van zichzelf dat zij de ruimte niet anders gebrui-
ken dan andere inwoners. Wel signaleren de focusgroepen dat aangevoelde spanningen in de 
publiek ruimte al snel toegeschreven aan culturele verschillen, hoewel ze volgens de lokale ac-
toren voornamelijk voortkomen uit verschillen inzake socio-economische positie, leeftijd en 
gezinssituatie. De toename van diversiteit gaat immers vaak samen met de verjonging van de 
bevolking. 

Gezinnen die leven in kleine woningen zonder of met beperkte buitenruimte, maken meer ge-
bruik van de publieke ruimte. Die publieke ruimte is in de drie case-gebieden echter schaars, 
waardoor verschillende (doel)groepen dezelfde locaties gebruiken. Zichtbaarheid van diversi-
teit	en	perceptie	daarrond	versterken	potentiële	en/of	aangevoelde	conflicten.	Zo	vermijden	
(oudere) inwoners de winkelstraat of het station op bepaalde tijdstippen uit schrik en onveilig-
heidsgevoel. Omgekeerd biedt het delen van de publieke ruimte ook kansen tot ontmoeting.
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Beleid met betrekking tot publieke ruimte is een grote uitdaging. Er is een angst voor ruimtelij-
ke	en	sociale	conflicten.	Om	deze	te	vermijden	of	aan	te	pakken,	zoekt	men	in	de	casusgebieden	
voornamelijk naar snelle, vaak op vermijding of repressie gerichte, ingrepen, zoals het wegne-
men van zitbanken of speelvoorzieningen of extra controle, zonder dat er een (gedragen) visie 
bestaat op de nexus ruimte/superdiversiteit. Dit bemoeilijkt de toegankelijkheid en de bruik-
baarheid, en zo de inclusiviteit, van de publieke ruimte.

 Voorzieningen
Een verandering van de bevolkingssamenstelling in een gemeente, wijk of buurt heeft ook een 
impact op het aanbod aan voorzieningen. De sociaal-ruimtelijke noden en dynamieken die aan 
de basis liggen van verhuisbewegingen en vestigingspatronen worden echter onvoldoende 
opgepikt in de planning van voorzieningen. Voorzieningen en verenigingen die zich inzetten 
voor de groeiende etnische-culturele diversiteit in de samenleving spelen een cruciale rol voor 
nieuwkomers. Via deze voorzieningen komen nieuwe inwoners in contact met een brede waaier 
aan	kennis	en	contacten.	Organisaties	die	zich	niet	specifiek	richten	op	integratie	zijn	voor	men-
sen met een niet-Belgische herkomst minder toegankelijk en deelnemers missen een aantal 
specifieke	voorzieningen,	bijvoorbeeld	mogelijkheid	tot	sporten	voor	vrouwen	met	een	hoofd-
doek. Daardoor gaan nieuwe inwoners vaker richting Brussel. 

Het	verenigingsleven	blijkt	in	de	drie	casusgebieden	ondanks	de	diversifiëring	van	de	bevolking	
tot op heden nauwelijks veranderd. Ook zelforganisaties zijn er nog uitzonderlijk. Zij botsen 
soms op protest van omwonenden en van het lokale bestuur. Nieuwe inwoners van niet-Bel-
gische herkomst blijven voor deelname aan het verenigingsleven zo vaak aangewezen op de 
netwerken uit de meer superdiverse (groot)stedelijke gebieden van waaruit ze naar de casus-
gebieden verhuisden.

In twee casegebieden bestonden de dorpskernen decennia geleden uit een aantal bloeiende 
winkelstraten. Deze winkels zijn geleidelijk verdwenen en de winkelstraten kampen met leeg-
stand. Samen met de groei van mensen met een migratieachtergrond in de gemeente worden 
ook meer etnische ondernemingen opgericht. De deelnemers aan de focusgroepen normalise-
ren de komst van etnisch ondernemers, maar vermelden dat lokale besturen vrezen dat deze 
activiteiten overlast zullen veroorzaken of imago-verlagend kunnen zijn voor de hele gemeen-
tekern. In een aantal gevallen leggen lokale besturen deze winkels extra regelgeving op.

 Structurele middelen en visie
Lokale actoren ervaren het ontbreken van structurele middelen om een visie op de nexus super-
diversiteit/ruimte te ontwikkelen en uit te voeren. Voor een aantal gemeenten gaat groeiende 
superdiversiteit	samen	met	een	arme(re)	bevolking	en	minder	fiscale	middelen.	Maar	ook	rui-
mer	hebben	de	gemeenten	het	gevoel	financiering	vanuit	de	Vlaamse	overheid	te	missen	om	op	
de	demografische	veranderingen	in	hun	gemeente	adequaat	in	te	spelen.	De	ontwikkeling	van	
ruimtelijke visie met aandacht voor sociaalruimtelijke uitdagingen van diversiteit (niet alleen op 
vlak van etniciteit, maar ook leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, …) op niveau van Vlaande-
ren zou handvaten kunnen aanreiken aan kleinere gemeenten om doordachte beslissingen te 
maken op lokaal niveau.
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Superdiversiteit kleurt de Vlaamse ruimte 
Het slothoofdstuk bundelt de grote lijnen en beleidsaanbevelingen. Samengevat onderschei-
den	we	drie	categorieën	van	spreidingspatronen	van	superdiversiteit	in	Vlaanderen	de	voorbije	
drie decennia. 

In de eerste plaats groeit superdiversiteit in de 21ste eeuw in die gebieden waar al langer mensen 
van	niet-Belgische	herkomst	wonen:	de	Limburgse	mijnstreek	(waaronder	Genk),	grote	steden	
als Brussel (en haar zuidoostelijke rand), Antwerpen en Gent, en enkele kleinere steden waar 
zich in het verleden ook al ‘pockets of industry’ bevonden, zoals Vilvoorde, Lokeren of Zele.

In de tweede plaats tekenen de grensgebieden zich af, met de aanwezigheid van Nederlanders 
in	een	brede	gordel	van	gemeenten	langs	de	Nederlandse	grens	en	recenter	ook	een	significant	
aantal Fransen in enkele West-Vlaamse grensgemeenten. De schaal van superdiversiteit blijft er 
echter beperkt, omwille van de dominantie van migratie uit het buurland.

Een derde proces is	er	één	van	uitwaaiering	van	superdiversiteit:	in	gebieden	die	voorheen	min-
der divers waren, zien we vooral de laatste twee decennia duidelijke processen van opschaling. 
Deze uitwaaiering heeft drie gezichten. 

- Een eerste vorm van uitwaaiering zijn verhuisbewegingen binnen super-
diverse steden,	waar	ook	minder	diverse	wijken	geleidelijk	verder	diversifiëren.	Een	
analoge uitwaaiering zien we bij verhuisbewegingen in het voormalige Limburgse 
mijngebied, waar de spreiding vanuit de sectoren, wijken of gemeenten rond de vroe-
gere	mijncités	ook	tot	een	superdiversifiëring	van	de	omliggende	gebieden	zorgt.

 -  Een tweede vorm van uitwaaiering is recente toename van suburbanisatie 
of gekleurde stadsvlucht. Deze is het meest uitgesproken rond het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, met de voorbije twee decennia een duidelijke uitstroom van men-
sen van niet-Belgische herkomst uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ongelijke 
spreiding (socio-economische en naar herkomst) binnen Brussel weerspiegelt zich ook 
in ongelijke processen van suburbanisatie. In de oostrand gaat het vooral om mensen 
van EU of OESO-origine, die een professionele relatie hebben met de vele interna-
tionale instellingen die Brussel rijk is. In het westen gaat dit eerder om mensen van 
niet-EU-origine. De suburbanisatie wordt tegelijk aangedreven door opwaartse soci-
ale	mobiliteit	als	door	processen	van	gentrificatie	en	druk	aan	de	onderkant	van	de	
Brusselse woonmarkt. 

 -  Een derde vorm van uitwaaiering van superdiversiteit betreft deze naar klei-
nere steden die in het verleden een zekere graad van industrialisering hebben gekend 
en die door desindustrialisering werden	getroffen.	In	deze	steden	is	er	meestal	een	
woningvoorraad van voormalige en verouderde arbeiderswoningen. Voorbeelden zijn 
Boom, met een verleden in de baksteenindustrie, of de Denderstreek met een verle-
den met o.a. textiel (Ninove) en luciferindustrie (Geraardsbergen). In de categorie van 
uitwaaiering	naar	(vroegere)	industriële	gebieden	valt	ook	het	traject	van	het	kanaal	
Charleroi over Brussel naar de Rupel op. Zowel ten zuiden (delen van Sint-Pieters-
Leeuw, meer bepaald in Drogenbouw) als ten noorden (Vilvoorde) zien we recent de 
superdiversiteit toenemen. 

Ondanks sterke verschillen in snelheid, spreiding en schaal zien we bijna overal een toename 
van	de	diversiteit,	maar	het	sterkste	in	de	(super)diverse	types	E1,	E2	&	F.	We	synthetiseren	de	
belangrijkste	patronen	van	spreiding	en	opschaling	in	een	concepttekening	(figuur	6).

 De ruimtelijke impact van superdiversiteit actief managen
Uit	het	kwalitatieve	onderzoek	kwam	de	angst	voor	een	vermeend	‘aanzuigeffect’	bij	een	aan-
tal lokale besturen naar boven. De Atlas toont echter de sterke en deels autonome dynamiek 
van superdiversiteit, zowel in processen van spreiding, de snelheid ervan en de processen van 
opschaling.	Demografische	ontwikkelingen,	de	bestaande	woonmarkt,	de	beschikbaarheid	van	
voorzieningen en migratie- en mobiliteitspatronen kennen samen een relatief autonome ont-
wikkelingsdynamiek naar een grotere superdiversiteit.

Gemeenten hebben er daarom belang bij om actief in te spelen op de nieuwe ruimtelijke noden 
en behoeftes aan voorzieningen van nieuwkomers. De beschikbare woningvoorraad en vormen 
van ketenmigratie wegen immers zwaarder door in de verhuispatronen dan het gevoerde lokale 
beleid ten aanzien van deze patronen. 

Besturen moeten zich daarom beter voorbereiden op een toenemende diversiteit. (Lokale) 
overheden kunnen in hun ruimtelijke planning bijgevolg het best rekening houden met de (mo-
gelijke) implicaties van diversiteit. Superdiversiteit zorgt voor een veranderend straatbeeld, 
vooral in de wijken of gemeenten waar diversiteit van recente aard is. Het proces van gewen-
ning en normalisering vereist beleidsomkadering op sociaal vlak, in het woonbeleid, maar ook 
op ruimtelijk vlak. 
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Figuur	15:	Concepttekening	die	de	belangrijkste	patronen	van	superdiversifiëring,	
geïdentificeerd	in	deze	studie,	samenbrengt		 

bron:	Eigen	verwerking 
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Buitenlands	onderzoek	reikt	drie	grote	hefbomen	aan	voor	het	ruimtelijk	beleid	in	contexten	
van	groeiende	superdiversiteit:	 (h)erkenning	geven,	ruimte	herverdelen	en	ontmoeting	orga-
niseren. 

Erkenning	is	de	uitdaging	voor	ruimtelijke	planners	om	de	specifieke	noden	van	individuen	of	
groepen te (h)erkennen en te proberen in hun ruimtebehoeften te voorzien. Dat gaat zowel om 
de ruimtelijke noden van de bestaande bewoners als om die van nieuwkomers. Een belangrijke 
vraag daarbij is hoe de noden van minder ‘zichtbare’ groepen te exploreren, met oog voor taal-
barrières	en	de	reële	meertalige	context	van	wijken	of	buurten.	

Ruimte	is	in	veel	gemeenten	schaars	en	verschillen	in	ruimtegebruik	kunnen	tot	conflicten	lei-
den.	Veranderingen	in	het	profiel	van	de	bewoners	van	een	straat,	een	wijk	of	een	gemeente	
vereisen bijgevolg een (her)overweging van ruimtelijke keuzes. Bij herverdeling gaat het over 
die keuzes van ruimtelijke planners en andere actoren om (nieuwe) evenwichten te zoeken tussen 
de diverse (en soms tegenstrijdige of conflicterende) belangen, rekening houdend met verschil-
len in machtsposities en ongelijkheid. De vraag ‘voor wie ontwerpen’ staat hierbij centraal. Er 
zijn meerdere invullingen van wat het ‘algemeen belang’ op een locatie kan betekenen. Deze 
verschillende ruimtelijke noden, belangen en visies moeten in een planningsproces worden ge-
hoord en beantwoord. 

Een	derde	uitdaging	voor	ruimtelijk	beleid	bij	processen	van	superdiversifiëring	is	ontmoeting 
mogelijk maken tussen individuen met uiteenlopende en meervoudige identiteiten. Het is be-
langrijk om flexibel en meerlagig te ontwerpen. Eenzelfde ruimte kan op verschillende momen-
ten van de dag, de week of het jaar door verschillende groepen op verschillende manieren (zelfs 
tegelijkertijd) worden gebruikt. Goed ontworpen (semi-)publieke ruimte in superdiverse omge-
vingen kan bijdragen aan vormen van convivialiteit. Convivialiteit en samen leven in superdi-
versiteit vereisen dat bewoners niet het gevoel hebben dat ze aan zichzelf worden overgelaten. 

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

 Nexus superdiversiteit & ruimtelijk beleid verder verkennen
Vlaanderen is vandaag diverser dan de voorbije drie decennia, en zal morgen nog diverser zijn 
dan vandaag. De processen van opschaling en spreiding van superdiversiteit zullen de bevol-
kingsevolutie de volgende decennia mee bepalen. Deze Atlas maakt duidelijk dat dit ook im-
pact	heeft	op	ruimtelijke	planning.	Dat	maakt	het	noodzakelijk	om	de	nexus	superdiversiteit	&	
ruimtelijk beleid verder te verkennen.

Inzicht in demografische dynamieken is cruciaal. Om goed te kunnen plannen voor veran-
deringen,	 zijn	 demografische	 basiscijfers	 omtrent	 etnische	 diversiteit,	 gezinssamenstelling,	
leeftijdsstructuur	en	socio-economische	status	van	belang.	Deze	verschillende	demografische	
aspecten bepalen mee de (toekomstige) ruimtelijke noden en behoeftes van nieuwe en geves-
tigde	inwoners.	De	verdere	exploratie	van	de	koppeling	van	demografische	ontwikkelingen	aan	
de kenmerken van de beschikbare woningvoorraad en omgevingskenmerken is daarbij cruciaal. 
Een verandering van de bevolkingssamenstelling in een wijk of gemeente heeft ook een impact 
op de aanwezige voorzieningen. Zo vraagt het verjongingsproces in gemeenten in eerste plaats 
om voldoende kinderopvang, schoolcapaciteit en ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren. 
De noden en behoeftes kunnen betrekking hebben op de publieke ruimte, maar even goed op 
voorzieningen, organisaties en ondernemingen of op de dienstverlening (bv. tolken) die een 
meer indirecte impact hebben op de publieke ruimte. Voor gemeenten waar de instroom van 
nieuwkomers	intensief	is,	is	het	van	belang	om	specifieke	diensten	te	voorzieningen	die	inspe-
len	op	noden	van	nieuwkomers.	Belangrijk	is	dat	gemeenten	die	diversifiëren	in	dialoog	gaan	
over nieuwe of veranderende voorzieningen. 

Het (h)erkennen en inspelen op superdiversiteit in de publieke ruimte brengt nieuwe vraag-
stukken voor lokale gemeenten. Uit de Atlas blijkt dat diversiteit zich niet beperkt tot grootste-
delijke context. Ook kleinere steden en gemeenten kennen in toenemende mate processen van 
superdiversifiëring.	Afhankelijk	van	de	typologie	binnen	de	gemeenten	verschilt	de	spreiding,	
schaal en snelheid van superdiversiteit. Net zoals de cel Stedenbeleid decennia ondersteuning 
heeft geboden en biedt aan stadsvernieuwingsprojecten, zou een nieuw beleid op Vlaams ni-
veau, bijv. door middel van een cel Superdiversiteit, lokale besturen middelen en medewerking 
kunnen geven om met deze processen een divers-sensitief ruimtelijk beleid te ontwikkelen en 
uit te voeren. 
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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 het eerste deel van het onderzoeksrapport. Voorgaand kan u de managementsamenvat-
ting terugvinden. Verder in dit deelrapport volgt Hoofdstuk 1 met een inleiding in de theorie 
en	terminologie.	We	schetsen	het	theoretisch	kader	waarbinnen	de	studie	werd	uitgevoerd.	In	
Hoofdstuk 2 introduceren we de gebruikte databronnen, onderzoeksmethodes en visualisatie-
methode. De analyse en resultaten zullen beschreven worden in de andere deelrapporten. Een 
overzicht van de structuur van het onderzoeksrapport kan u terugvinden hlemaal vooraan op 
pagina III.
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1. De transitie naar superdiversiteit als theoretisch kader 

1.1 De drie basisdimensies van superdiversiteit
Was	de	20ste	eeuw	de	eeuw	van	migratie,	dan	wordt	de	21ste	eeuw	die	van	superdiversiteit.	
De	migratie	 van	 de	 20ste	 en	 21ste	 eeuw	 hebben	West-Europese	 samenlevingen	 structureel	
veranderd. Dat is een fundamentele transitie: een structurele verandering die het resultaat is 
van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen (Vertovec, 2007; Crul et al, 
2013; Geldof, 2019 & 2020). Voortbouwend op het internationale werk van Steven Vertovec en 
van	Dirk	Geldof	voor	België	onderscheiden	we	drie	basisdimensies	om	van	superdiversiteit	te	
spreken.

In de eerste plaats speelt de transitie zich af in een context van toenemende etnisch-culturele 
diversiteit (de kwantitatieve dimensie).	Na	de	Tweede	Wereldoorlog	werden	landen	als	België,	
Nederland of onze andere buurlanden steeds duidelijker immigratiesamenlevingen. Dat leid-
de tot een toename van de aanwezigheid van landgenoten met een migratieachtergrond. De 
diversiteit	nam	toe,	 in	de	 jaren	 ’50	en	 ’60	 in	regio’s	met	steenkoolmijnen	en	zware	 industrie.	
Vooral de steden werden steeds meer de plaatsen van aankomst voor nieuwkomers. In de 21ste 
eeuw ontstaan zo geleidelijk aan majority-minority-cities: steden waar de meerderheid van de 
inwoners een migratieachtergrond heeft (Crul et al 2013; Geldof, 2019 & 2020).

Cruciaal is de tweede basisdimensie van superdiversiteit: de kwalitatieve dimensie van super-
diversiteit. De veranderingen van de opeenvolgende migratieprocessen leiden tot een groeien-
de diversiteit in de diversiteit. In iedere Vlaamse gemeente zien we in de 21ste eeuw processen 
van	diversifiëring,	zowel	binnen	migrantengemeenschappen	als	binnen	de	Vlaamse	bevolking	
als geheel. Dat vloeit voort uit een verandering van het basispatroon van migratie. In de ja-
ren	’50	en	’60	kwamen	de	meeste	migranten	naar	West-Europa	slechts	uit	een	beperkt	aantal	
landen	van	herkomst.	België	rekruteerde	vooral	in	Polen	en	Zuid-Europa	in	de	jaren	’50,	en	in	
Marokko en Turkije in de jaren ’60. Met de globalisering, de val van de Muur en de uitbreiding 
van de EU komen migranten vandaag uit veel meer landen van oorsprong. Het resultaat is een 
groeiende diversiteit in de diversiteit. Steeds meer gemeenten huisvesten meer dan 100 ver-
schillende nationaliteiten op hun grondgebied. Steden als Brussel of Antwerpen tellen meer 
dan	170	verschillende	nationaliteiten.	Het	proces	van	diversifiëring	betekent	ook	een	groeiende	
meertaligheid, een toename van levensbeschouwelijke achtergronden, een grotere variatie aan 

migratiemotieven en verblijfsstatuten en groeiende verschillen in sociaaleconomische positie 
binnen de groepen, … (Geldof, 2019a).

Verschillen binnen gemeenschappen worden groter en soms belangrijker dan verschillen tus-
sen gemeenschappen. De eerste generatie gastarbeiders vormde een relatief homogene groep 
naar land en regio van herkomst, leeftijd, taal, geloof en tewerkstelling. Vandaag groeien de 
verschillen tussen eerste, tweede en derde generatie, tussen rijk en arm, laag- en hoogopge-
leid, werkend of werkloos, gelovig of niet (meer) gelovig binnen families en gemeenschappen. 
Superdiversiteit gaat dus om de combinatie van meer mensen met een migratieachtergrond én 
groeiende verschillen tussen en binnen deze groepen en gemeenschappen. Superdiversiteit is 
een	lens	om	deze	door	migratie	gedreven	processen	van	differentiatie	te	(h)erkennen,	waarbij	
etnische origine maar één van de factoren van groeiende diversiteit wordt naast sociaal-econo-
mische positie, woonplaats, gender, scholing, levensbeschouwing, …. 

De transitie naar superdiversiteit gaat ten slotte samen met een derde basisdimensie: een 
langzaam (en omstreden) proces van normalisering van de etnisch-culturele diversiteit. In te-
genstelling tot het dominante beeld van superdiverse wijken in de media, leert onderzoek dat 
samenleven in superdiverse wijken vaak veel gewoner verloopt dan mensen in minder diverse 
wijken	denken.	Wessendorf	(2013)	spreekt	 in	haar	onderzoek	van	de	wijk	Hackney	 in	Londen	
over het ontstaan van een commonplace diversity, een diversiteit die gewoon deel uitmaakt van 
het dagelijkse leven in de wijk, de winkels, de straten, pleinen en parken. Dat proces van norma-
lisering is het verst gevorderd in steden, gemeenten of wijken waar de diversiteit al het langst 
aanwezig is en het grootste is.

Het theoretisch kader van superdiversiteit vormt de lens waardoor we in deze atlas de groei-
ende diversiteit in Vlaanderen analyseren en in kaart brengen. Deze lens geeft zo inzicht in de 
transitie op vele plaatsen in Vlaanderen naar een samenleving waarin diversiteit niet langer iets 
is van ‘etnische minderheden’. Het gaat niet langer over de ‘uitzonderingen’ in etnisch relatief 
homogene samenlevingen, het wordt een basiskenmerk van vele wijken, gemeenten en steden 
in	Vlaanderen,	België	en	andere	West-Europese	landen.	Superdiversiteit verwijst naar de norma-
lisering van diversiteit, dat op meer en meer plaatsen de regel wordt in samenlevingen van de 
21ste eeuw. 
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In steeds meer steden en wijken, in scholen, hogescholen en universiteiten, bedrijven en organi-
saties, beroepen en professies groeit superdiversiteit uit tot het nieuwe normaal. Dat gaat niet 
zonder slag of stoot: dergelijke transities roepen ook weerstand op en gaan gepaard met dis-
cussie,	wrijving	en	conflict	(Geldof,	2019,	p.	42-43).	Plotse	demografische	veranderingen	in	de	
bevolkingssamenstelling	in	wijken	of	gemeenten,	met	een	snelle	diversifiëring,	kunnen	mensen	
onzeker maken en tegenreacties oproepen. Tegelijk kunnen nieuwe inwoners ook andere ruim-
telijke noden hebben – denken we maar aan een grotere behoefte aan speel- en sportruimte 
wanneer jonge gezinnen in een buurt komen - , of nood hebben aan andere voorzieningen (bv. 
voedingswinkels met een ander aanbod, internetcafés, gebedsruimtes, tolken of meertalige 
dienstverlening, …).

1.2 De ruimtelijke impact begrijpen: snelheid, schaal, spreiding 
en complexiteit
Superdiversiteit	is	een	lens	om	snelle	demografische	en	maatschappelijke	veranderingen	te	be-
studeren	en	te	begrijpen.	Deze	spelen	zich	steeds	af	 in	een	sociaal-ruimtelijke	context.	Waar	
mensen zich vestigen na migratie, hoe ze wonen, naar waar ze verhuizen, of waar ze kinderen 
krijgen of overlijden, dat alles bepaalt de diversiteit van een plaats: van een woonblok, van een 
straat, van een wijk, van een gemeente of van een stad, en van de Vlaamse of Belgische samen-
leving als geheel.

Het	proces	van	diversifiëring	dat	superdiversiteit	is,	verandert	dus	niet	alleen	de	samenleving	als	
geheel, maar ook de diversiteit op heel concrete plaatsen in die samenleving: in straten en op 
pleinen, in buurten of wijken. 

In	2014	verfijnden	Meissner	en	Vertovec	(2014)	het	kader	van	superdiversiteit	(zie	ook	Phillimore	
et	al	2021,	pp.	9-14).	Ze	maakten	een	onderscheid	tussen	de	snelheid,	de	schaal	en	de	spreiding	
van	het	proces	van	superdiversifiëring.	Deze	drie	brengen	we	voor	Vlaanderen	in	dit	project	voor	
het eerst in kaart.

- Onder de snelheid	van	de	diversifiëring	verstaan	we	het	tempo	waarin	steden	en	ge-
meenten, buurten of wijken diverser worden. Na de oorspronkelijke gastarbeiders uit de jaren
’50	en	’60	en	de	volgmigratie	kende	Vlaanderen	vanaf	de	jaren	’90	een	sterke	versnelling	van	de	
diversifiëring.	De	globalisering,	de	vluchtelingencrisissen	in	de	jaren	’90,	maar	vooral	de	val	van	

de Muur en de uitbreiding van de Europese Unie lagen hier aan de basis van. Ook de vluchte-
lingen-	en	opvangcrisis	van	2015	versnelde	het	proces	van	diversifiëring	op	heel	wat	plaatsen.	
Deze	snelheid	van	de	diversifiëringsprocessen	door	nieuwe	migratie	of	binnenlandse	verhuisbe-
wegingen kan sterk verschillen tussen steden en gemeenten en kent andere ruimtelijke dyna-
mieken.	Onderzoek	wijst	er	op	dat	de	snelheid	van	diversifiëring	ook	weerstand	kan	oproepen,	
afhankelijk	hoe	de	processen	verlopen	en	hoe	deze	beleidsmatig	worden	aangepakt.

- De schaal van	superdiversiteit	hangt	samen	met	de	snelheid	van	superdiversifiëring.	
Het gaat over het aandeel inwoners met migratieachtergrond. Steden, voormalige mijnregio’s 
en	(oude)	industriële	kernen	kennen	al	vele	decennia	een	hoger	aantal	migranten	dan	vele	plat-
telandsgemeenten. In de 21ste eeuw spelen vooral (maar niet uitsluitend) steden een belang-
rijke rol als aankomstplaatsen voor nieuwkomers. De schaal doet er toe: een aangroei van de 
bevolking met 100 nieuwkomers blijft waarschijnlijk onopgemerkt in een aankomstwijk in een 
grote	superdiverse	stad,	maar	heeft	een	heel	ander	effect	in	een	kleine	en	weinig	diverse	ge-
meente, bijvoorbeeld na de opening van een asielcentrum. De laatste twee decennia zien we 
dat de diversiteit in vele gemeenten in Vlaanderen een proces van opschaling kent. 

- Superdiversiteit anno 2022 is daarbij duidelijk geen louter grootstedelijke fenomeen 
meer, zoals we verderop in deze Atlas Superdiversiteit in beeld brengen. De spreiding van 
de superdiversiteit kent twee facetten. Superdiversiteit vandaag gaat over migratie vanuit 
meer landen	 van	 oorsprong	 dan	 de	 arbeidsmigratie	 na	WO2,	 wat	 resulteert	 in	 veel	 meer	
verschillende	 herkomstgroepen in de Belgische of Vlaamse bevolking. Daarbij vestigen 
mensen zich ongelijk over het grondgebied. Spreiding gaat dan zowel over verschillen tussen 
steden en gemeenten met meer of minder inwoners met een migratieachtergrond, als over de 
spreiding en verschillen naargelang het land van herkomst. Op basis van volgmigratie of 
ketenmigratie ontstaan spe-cifieke	 vestigingspatronen.	 Kijken	 we	 naar	 traditionele	
migratielanden	 als	 Marokko	 en	 Turkije,	 dan kent Antwerpen bijvoorbeeld een relatief 
sterkere gemeenschap van inwoners van Ma-rokkaanse origine, waar Gent 
verhoudingsgewijs een sterkere aanwezigheid van inwoners van Turkse origine kent. Bij de 
hedendaagse migratie zien we dan weer een grotere aanwezigheid van mensen van 
Bulgaarse origine in Gent, en een sterker groeiende Afghaanse gemeenschap in Antwerpen. 
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De spreiding leidt niet alleen tot verschillen tussen steden en gemeenten. Ook binnen steden 
en	gemeenten	zien	we	ongelijke	ruimtelijke	vestigingspatronen	en	spreiding.	Zo	vinden	we	bij-
voorbeeld EU-onderdanen verhoudingsgewijs veel sterker terug in wijken en gemeenten in het 
oosten en centrum van Brussel, landgenoten met Noord-Afrikaanse roots wonen verhoudings-
gewijs vaker aan de westkant van het kanaal, met sterke verschillen tussen wijken.

Met	het	proces	van	superdiversifiëring	zien	we	ook	buiten	de	steden	 in	heel	wat	gemeenten	
specifieke	spreidingspatronen	ontstaan,	met	sterke	verschillen	tussen	gemeenten.	Deze	ruim-
telijke spreidingsdynamieken brengen we in dit project voor het eerst in kaart. 

De combinatie van de snelheid, de schaal en de spreiding van het proces van superdiversifi-
ering resulteert in een groeiende complexiteit van de bevolking. Nog nooit woonden zoveel 
mensen met wortels in migratie, vanuit zoveel verschillende landen van oorsprong, samen in de 
Vlaamse	steden	en	gemeenten.	We	leven	op	steeds	meer	plaatsen	samen	in	contexten	van	ver-
schil. Deze groeiende complexiteit kan zich ook vertalen in andere woonbehoeften, in andere 
patronen van ruimtegebruik of in andere noden aan infrastructuur (van behoefte aan scholen 
en	ontmoetingsplaatsen	in	de	(semi-)	publieke	ruimte	tot	religieuze	infrastructuur,	specifieke	
winkels of openbaar vervoer).

1.3 Superdiversiteit als deel van een ruimere demografische 
transitie
Belangrijk	is	-	zeker	voor	lokale	besturen	-	om	de	demografische	evolutie	van	Vlaanderen	ten	
volle	te	vatten.	Het	proces	van	superdiversifiëring	is	een	onomkeerbaar	proces.	West-Europese	
samenlevingen	zijn	sinds	WOII	netto-immigratiesamenlevingen	geworden.	‘Samenleven	in	ver-
scheidenheid’ is de kern van leven in de superdiverse samenlevingen die het resultaat zijn van 
georganiseerde, gedwongen en spontane migratie van de voorbij driekwart eeuw. Dat besluit 
ook	de	Wetenschappelijke	Raad	voor	het	Regeringsbeleid	(2020)	voor	Nederland.

België,	Brussel	en	Vlaanderen	zullen	de	volgende	decennia	hoe	dan	ook	meer	divers	worden.	De	
oorzaak	daarvan	ligt	maar	voor	een	deel	bij	de	blijvende	netto-instroom,	omdat	West-Europese	
landen	als	België	immigratiesamenlevingen	zijn	geworden.	De	belangrijkste	oorzaak	is	demo-
grafisch.	De	diversiteit	bij	kinderen	en	jongeren	is	in	iedere	stad	en	gemeente	veel	groter	dan	

1 Te vinden op: https://integratiebeleid.vlaanderen.be/lokale-inburgerings-en-integratiemonitor-editie-2020

die bij de oudste leeftijdsgroepen. De oudste bewoners (zij die het volgende decennium zullen 
overlijden), zijn bijna uitsluitend ‘autochtone’ landgenoten. In bijna alle Vlaamse centrumste-
den	hebben	vandaag	al	de	meerderheid	van	de	kinderen	wortels	buiten	België,	in	steeds	meer	
gemeenten rond de steden gaat het ondertussen om één op drie van de kinderen met een mi-
gratieachtergrond (herkomst ouders meegerekend).(zie verder Hoofdstuk 3)

Deze	demografische	dynamieken,	in	combinatie	met	de	hedendaagse	migratie	en	de	binnen-
landse	verhuisbewegingen,	bepalen	mee	het	proces	van	superdiversifiëring	de	volgende	jaren.

1.4 De onderbelichte ruimtelijke processen van de transitie naar 
superdiversiteit
Hoe zich dat ruimtelijk vertaalt, met zicht op de snelheid, de schaal en de spreiding van de 
diversifiëring,	bleef	tot	vandaag	in	Vlaanderen	relatief	onderbelicht.	Er	zijn	steeds	meer	data	
beschikbaar over de ongelijke ruimtelijke spreiding, maar onderzoek naar de ruimtelijke dyna-
mieken die deze spreiding verklaren, en die ons een indicatie geven van de ruimtelijke spreiding 
morgen, is nog beperkt.

De Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor geeft een beeld van diversiteit naar nationaliteit 
en herkomst per gemeente1. De cijfers geven een jaarlijkse momentopname per gemeente, en 
laten toe om de evolutie voor de gemeente als geheel te monitoren. Gegevens over de interna-
tionale en binnenlandse verhuisbewegingen (van waar komen inwoners of waar verhuizen ze 
naartoe) ontbreken hierin. Ook inzicht in de binnengemeentelijke spreiding ontbreekt. Enkel 
voor enkele grote steden zijn deze gegevens beschikbaar via stedelijke websites.

Provincie in Cijfers en Statbel ontsloten de voorbije jaren steeds beter de diversiteit in de bevol-
king.	Recente	studies	verkennen	de	mogelijkheden	om	de	ruimtelijke	spreiding	beter	in	kaart	
te brengen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde in 2019 een analyse van de “Verhuisbewe-
gingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden” voor de periode 2014-2019. Daar-
uit bleek dat vluchtelingen na hun positieve beslissing vaker naar grote steden als Antwerpen, 
Gent en Brussel trekken. Ook ‘kleinstedelijk gebieden op provinciaal niveau’ trekken erkende 
vluchtelingen	aan.	Zij	 trekken	weg	uit	minder	verstedelijkte	gebieden.	 In	2019	verbleef	meer	
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dan de helft van de erkende vluchtelingen in Vlaanderen in één van de 13 centrumsteden. De 
vestigingspatronen na erkenning kennen aanzienlijke verschillen al naargelang het land van 
herkomst (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2019). Het onderzoek brengt het belang van aan-
komststeden in beeld, en geeft een eerste indicatie van ruimtelijke spreiding. Toch is de impact 
voor de groeiende superdiversiteit in Vlaanderen beperkt: minder dan één op 7 van de nieuwko-
mers in ons land is erkend vluchteling. 

Een veel bredere invalshoek biedt het recente rapport waarin Statistiek Vlaanderen de ‘Verhuis-
trajecten	van	internationale	immigranten	na	aankomst	in	België’	(Schockaert,	Pötter,	Pelfrene	
&	Pickery,	2020)	verkent	op	basis	van	de	immigratiecohorten	van	de	jaren	2000,	2005	&	2010.	
Een eerste belangrijke conclusie is dat er een belangrijke (r)emigratie plaatsvind in de eerste vijf 
jaar na aankomst. Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven zijn de belangrijkste aankomstplaatsen, 
maar niet alle nieuwkomers blijven in die steden. Verhuisbewegingen spelen zich sterk af in de 
Vlaamse ruit, en kennen sterke verschillen al naargelang de reden waarom mensen migreren, 
de landen van herkomst en de duur van verblijf. In het rapport wordt bepleit om de notie van 
‘verhuistrajecten’ of ‘woonpaden’ verder uit te diepen.

Het	Steunpunt	Wonen	publiceerde	begin	2021	 ‘Buurten	met	een	concentratie	van	kwetsbare	
huishoudens	 en	 woonsituaties	 op	 kaart	 gezet’	 (Vanderstraeten,	Van	 Hecke,	 &	 Ryckewaert,	
2021).	Bij	de	exploratie	van	een	set	potentiële	buurtindicatoren	brengen	zij	ook	de	spreiding	van	
niet	EU-15	burgers	in	kaart.	Problematisch	is	dat	dit	op	basis	van	gegevens	van	2011	gebeurt,	en	
dat een dynamisch perspectief ontbreekt.

In deze Atlas Superdiversiteit bouwen we op deze aanzetten verder, op basis van een analyse 
voor	de	periode	1990-	2020.	We	brengen	de	snelheid,	spreiding	en	schaal	van	de	transitie	naar	
superdiversiteit in kaart, voor Vlaanderen als geheel, maar ook lokaal tot op het niveau van de 
statistische	sectoren.	We	exploreren	daarbij	de	ruimtelijke	impact	van	de	dynamieken	die	ver-
oorzaakt	worden	door	nieuwe	migratie,	binnenlandse	migratie	en	demografische	veranderin-
gen.	Op	die	manier	geeft	de	atlas	inzicht	in	de	migratiegedreven	ruimtelijke	en	demografische	
dynamieken de voorbije drie decennia, als basis voor een beleid dat beter kan inspelen op de 
reële	superdiversiteit	en	diversifiëring	in	dit	decennium.





2. Data en Methodologie



9 H2. Data en Methodologie

2. Data en Methodologie

Het opstellen van deze ‘Atlas Superdiversiteit’ was een innovatief interdisciplinair en complex 
onderzoeksproces. Vertrekkend vanuit de nationale en internationale literatuur over superdi-
versiteit	en	de	ruimtelijke	 impact	ervan	hebben	we	datasets	geëxploreerd	en	gecombineerd,	
om tot uniek kaartmateriaal voor Vlaanderen te komen.

2.1. Inleiding in de data
Alle	kaarten	in	deze	Atlas	zijn	gebaseerd	op	een	analyse	van	de	officiële	bevolkingscijfers.	We	
combineerden daarbij twee grote bronnen: de online databanken van Provincies in Cijfers en 
het bevolkingsregister van Statbel.

BRON	1:	Provincies	in	cijfers

Een eerste belangrijke databron voor dit onderzoek is de online toegankelijke database van Pro-
vincies in cijfers. Hier zijn gegevensreeksen beschikbaar over zeer diverse thema’s op Vlaams 
niveau. De database wordt onderhouden door de verschillende Vlaamse provinciale diensten 
Data & Analyse die hiervoor samenwerken en verschillende gegevensbronnen samenbrengen 
en ontsluiten. Voor deze studie gebruikten we voornamelijk de gegevens binnen het thema ‘Be-
volking’,	die	hoofdzakelijk	uit	het	Rijksregister	komen.	Het	Rijksregister	 is	de	centrale	Belgi-
sche databank voor bevolkingsgegevens. Provincies in cijfers geeft onder het thema ‘Bevolking’ 
eenvoudig toegang tot informatie over de loop van de bevolking, nationaliteit en herkomst, 
woonstabiliteit	en	migratie.	Deze	gegevens	zijn	beschikbaar	van	1990	tot	2020	en	gaan	afhan-
kelijk van de dataset tot op niveau van de statistische sectoren, wat de kleinste beschikbare 
administratieve eenheid is in het land. 

Door de hoge detailleringsgraad is er een systeem ingebouwd om de privacy van individuen te 
beschermen.	Zo	worden	persoonsgegevens	onder	de	5	personen	per	administratieve	eenheid	
niet exact weergegeven. Bijvoorbeeld: indien we geïnteresseerd zijn in het aantal personen in 
een	statistische	sector	met	een	Zwitserse	herkomst,	dan	zullen	populaties	van	5	personen	en	
meer aangegeven worden met het exacte aantal, maar populaties van 1 tot 4 personen worden 

aangegeven	door	een	‘X’.	Indien	er	geen	inwoners	zijn	met	Zwitserse	herkomst	wordt	dit	wel	
duidelijk zo aangegeven. Het zijn dus de aantallen 1, 2, 3 en 4 die nooit met zekerheid kunnen 
worden geteld. 

Omdat er soms wel gerekend moet worden met deze gegevens, werd beslist om binnen deze 
studie, waar nodig, deze X-waarden om te zetten naar een 2. Dit maakt het mogelijk om nu-
merieke analyses uit te voeren, maar brengt een kleine foutenmarge met zich mee waar men 
rekening mee moet houden bij de interpretatie van de resultaten. 

In de gegevens worden ook de mensen in het wachtregister meegenomen. In het wachtregis-
ter staan asielzoekers van wie de asielaanvraag nog lopende is, EU onderdanen in afwachting 
van een woonstcontrole door de politie en buitenlanders die willen huwen/samenwonen en nog 
in een procedure zitten. Van zodra de procedures een positief resultaat hebben, worden deze 
mensen geschrapt uit het wachtregister en ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

In  deze databron zijn geen gegevens beschikbaar over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
focus van deze atlas ligt op Vlaanderen, maar om de ruimtelijke dynamieken in Vlaanderen ten 
volle te begrijpen, kunnen we de impact van de superdiverse grootstad Brussel niet buiten de 
analyse	laten.	Waar	mogelijk	proberen	we	deze	blinde	vlek	die	Brussel	is	op	de	Vlaamse	kaarten	
aan te vullen met andere gegevens en bronnen. 

BRON	2:	Statbel

Een tweede databron zijn de databases van Statbel (het Belgische statistiekbureau). Deze 
gegevens zijn slechts gedeeltelijk online toegankelijk. In samenwerking met de Vlaamse Sta-
tistische Autoriteit (VSA) kregen we toegang tot een grotere dataset. Het gaat hier over de 
bevolkingsregisters van 2010 tot 2020. Deze registers bevatten jaarlijks voor alle inwoners in 
België	de	persoonsgegevens,	waaronder	leeftijd,	woonplaats,	nationaliteit	etc.	Namen	worden	
in deze bestanden niet weergegeven en ook rijksregisternummers zijn geanonimiseerd. Deze 
gegevens maken het mogelijk om verhuisbewegingen en verhuistrajecten van individuen te 
analyseren.  Het analyseproces werd uitgevoerd op een lokale computer binnen de VSA om het 
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privacy	protocol	te	respecteren.	Enkel	verwerkte	datasets	waar	geen	persoonlijke	identificatie	
meer	mogelijk	was	konden	geëxporteerd	worden.	

We	gebruikten	deze	datasets	ook	om	gegevens	voor	Brussel	in	te	voegen	op	de	kaartbeelden.	
Deze dataset bevat (in tegenstelling tot de database van Provincies in cijfers) wel informatie 
over de inwoners van Brussel. Op basis van deze data produceerden we kaartbeelden van het 
Vlaamse met het Brusselse Gewest. Een beperking van de Statbel gegevens is wel dat gegevens 
uit het wachtregister niet worden meegenomen. Hierdoor ontbreken voor Brussel de mensen 
die uit het buitenland komen, maar nog in procedure zitten. 

Door beide bronnen te combineren, onderzoeken we in deze Atlas Superdiversiteit de ruim-
telijke dynamieken over een periode van 30 jaar (op basis van Provincies in Cijfers), aangevuld 
met een focus op verhuisdynamieken voor de laatste 10 jaar (op basis van Statbel). Doorheen 
de atlas geven we aan welke gegevensbron gebruikt werd en op welke ruimtelijke schaal de 
gegevens beschikbaar zijn. 

CONTEXT KADER: Definitie	herkomstnationaliteit

In deze Atlas Superdiversiteit kijken we niet enkel naar de huidige nationaliteit van inwoners. 
De	reële	etnisch-culturele	diversiteit	in	onze	samenleving	is	veel	groter	dan	uit	de	cijfers	van	het	
aandeel niet-Belgen blijkt.  De meerderheid van de landgenoten met een migratieachtergrond 
heeft ondertussen immers de Belgische nationaliteit.  Conform aan de dataverzameling van de 
Vlaamse overheid gebruiken we de herkomstnationaliteit om de aanwezigheid van Belgen met 
een migratieachtergrond in beeld te brengen.

De herkomstnationaliteit van een inwoner wordt toegewezen op basis van de eigen geboorte-
nationaliteit en de geboortenationaliteit van de ouders. Een inwoner heeft een Belgische her-
komstnationaliteit als die zelf een Belgische geboortenationaliteit heeft en beide ouders ook 
een Belgische geboortenationaliteit hebben. 

Indien een inwoners bij geboorte een niet Belgische nationaliteit had, wordt dit de herkomstna-
tionaliteit, tenzij één of meer van de ouders bij geboorte ook geen Belgische nationaliteit had. 
Indien één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft, wordt deze nationaliteit de 
herkomstnationaliteit van de inwoner. Indien beide ouders een niet-Belgische geboortenatio-
naliteit hebben, wordt de geboortenationaliteit van de moeder toegewezen als herkomstnatio-
naliteit van de inwoner. Indien deze informatie ontbreekt blijft de inwoner geregistreerd als ‘van 
Belgische herkomst’. (Provincies in cijfers) Statbel wijkt hier wat van af door de herkomstnatio-
naliteit van de vader voorrang te geven op die van de moder. 

Een analyse op basis van herkomstnationaliteit, waarbij ook de geboortenationaliteit van de 
ouders wordt verrekend, geeft met de huidige databronnen het meest betrouwbare beeld van 
de evolutie en spreiding van de diversiteit in Vlaanderen. Deze gegevens bieden echter geen 
inzicht in de identiteitsbeleving van de betrokkenen. Eigen aan superdiversiteit is een groeiende 
diversiteit in de diversiteit, wat ook impliceert dat verschillen binnen eenzelfde herkomstnatio-
naliteit	toenemen	(bv.	Tussen	eerste	en	derde	generatie).	Deze	processen	van	interne	differenti-
atie (die zowel spelen bij inwoners met een Belgische herkomstnationaliteit als bij inwoners met 
een niet-Belgische herkomstnationaliteit) blijven hierdoor onderbelicht.
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2.2. Methode en schaalniveaus
Doorheen de studie vertrekken we van het schaalniveau van het volledige Vlaamse Gewest. 
Waar	mogelijk	 vullen	 we	 ook	 de	 gegevens	 in	 voor	 het	 Brusselse	Gewest	 (macroniveau,	 zie	
Hoofdstuk3	).	Vervolgens	zoomen	we	in	om	regionale	patronen	te	identificeren	(Mesoniveau,	
zie Hoofdstuk 4) en exploreren we verhuisdynamieken op lokaal niveau (Microniveau, zie 
Hoofdstuk	5).	De	lokale	ruimtelijke	weerslag	van	superdiversiteit	wordt	ook	kwalitatief	onder-
zocht met focusgroepen (zie Hoofdstuk 6).

MACROSCHAAL

In	een	eerste	deel	visualiseren	we	de	beschikbare	demografische	gegevens	op	het	schaalniveau	
van het Vlaamse Gewest, vertrekkend van bevolkingsgegevens op het niveau van statistische 
sectoren. In Vlaanderen zijn 9194 statistische sectoren afgebakend. Dit geeft ons inzicht in de 
aanwezigheid	en	herkomst	van	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst	in	Vlaanderen.	We	gaan	
na	wat	de	ruimtelijke	spreiding	is	van	inwoners	van	niet-Belgische	herkomst	en	hoe	dit	geëvo-
lueerd	is	van	1990	tot	2020.	We	gebruiken	hiervoor	een	specifieke	visualisatietechniek	die	ons	
in staat stelt een meer abstracte visualisatie te verkrijgen die toch ruimte laat voor ruimtelijke 
differentiatie.	Figuur	2	is	hier	een	illustratie	van,	met	toelichting	van	het	maakproces.	We	kie-
zen ervoor om de administratieve grenzen op onze kaarten gedeeltelijk los te laten zodat de 
aandacht van de lezer kan gaan naar de onderliggende patronen en binnengemeentelijke diver-
sificatie.	Binnen	de	herkenbare	administratieve	eenheden	zit	namelijk	vaak	meer	differentiatie	
dan we denken, de onderliggende realiteit stopt niet aan een grens. Om de leesbaarheid te 
vrijwaren worden wel gemeentelijke grenzen toegevoegd. 

MESOSCHAAL

In	een	volgende	stap	zoeken	we	ruimtelijke	en	demografische	spreidingspatronen	in	Vlaande-
ren.	We	proberen	daarbij	gebieden	af	te	bakenen	die	een	gelijkaardig	diversiteitspatroon	ken-
nen.	We	bekomen	een	typologie	op	basis	van	het	diversiteitsprofiel	van	de	statistische	sectoren.		
Deze typologieconstructie gebeurde in drie opeenvolgende stappen. 

Een eerste stap volgt uit de resultaten van de kaartbeelden op macroschaal (Hoofdstuk 3). Op 
basis van een ruimtelijke analyse van het kaartmateriaal op Vlaams schaalniveau wordt een eer-
ste aanzet tot typologie-ontwikkeling geschetst. 

In	een	tweede	stap	wordt	een	clusteranalyse	toegepast	op	de	demografische	gegevens.	Hier-
voor doen we inspiratie op bij gelijkaardige onderzoeken in het buitenland: een studie in 
Neder-land	 van	 Jenissen	 et	 al.	 (2018)	 en	 een	 studie	 in	 Groot	 Brittannië	 van	 Kitty	
Lymperopoulou	(2020). Figuur 1 geeft een illustratie van de resultaten van deze studies. 

Een clusteranalyse is een statistische methode die patronen zoekt in een dataset. Een algoritme 
groepeert gegevens tot clusters die intern zoveel mogelijk gelijkenis vertonen en onderling zo 
veel mogelijk van elkaar verschillen. In deze studie zijn het de statistische sectoren van Vlaande-
ren die opgedeeld worden in deze clusters. Aan de basis ligt een dataset van 39 parameters die 
betrekking heeft tot de diversiteit van de bevolking per statistische sector. De keuze van deze 
parameters is afgestemd op de literatuurstudie en op de beschikbare data (Tabel 1). Sectoren 
die binnen één cluster worden ingedeeld zullen gelijkenissen vertonen op bepaalde parameters. 
Uit	de	resulterende	clusters	identificeren	we	vervolgens	kenmerken	en	bouwen	we	een	typolo-
gie	van	superdiversiteit	op	door	de	clusters	te	interpreteren.	We	analyseren	welke	parameters	
een cluster bepalen en hoe dit tot types binnen het kader van superdiversiteit leidt. Het is daar-
bij mogelijk om clusters samen te nemen tot één typologie indien zij een bepaalde gelijkenis 
vertonen die relevant is binnen de studie. 

De analyse van deze types van diversiteit versterken we vervolgens in een derde stap door ze te 
koppelen	aan	een	omgevingsanalyse.	Zo	exploreren	we	de	relatie	tussen	de	types	van	diversi-
teit en een brede set aan omgevingskenmerken. 

H2. Data en Methodologie
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Meerderheid-minderheid steden

Voorsteden

Grootstedelijke provinciegemeenten

Expatgemeenten

Tuinbouwgemeenten

Grensgemeenten

Homogene gemeenten

Gemeenten met een specifieke
grote minderheidsgroep

4. Meer verscheidenheid tussen gemeenten
De nieuwe migranten wonen niet in gelijke mate over ons land verspreid. 
Dat geldt evenzeer voor de ‘klassieke’ migrantengroepen en hun kinderen. 
Daardoor zijn er tegenwoordig grote verschillen tussen, maar ook binnen, 
gemeenten. Sommige gemeenten kennen een zeer hoge verscheidenheid, andere 
gemeenten huisvesten voornamelijk inwoners uit een specifiek   herkomstland en 
weer andere gemeenten hebben vrijwel uitsluitend inwoners met een Nederlandse 
achtergrond. In het rapport worden acht verschillende typen gemeenten onder-
scheiden (zie figuur 6). In sommige gemeenten spelen vooral vraagstukken van 
sociale samenhang, bijvoorbeeld in expatgemeenten, tuinbouwgemeenten en 
grensgemeenten. In andere gemeenten gaat het vooral om arbeidsdeelname, 
bijvoorbeeld in sommige provinciesteden. En in weer andere gemeenten spelen 
beide vraagstukken een grote rol, bijvoorbeeld in de grote steden. 

Figuur 6. Voorbeelden van verschillende typen gemeenten 

Bron: vng 2020: 39

Samenvatting 11

Figuur	1:	Illustratie van een typologieopbouw in Engeland 
(links) en Nederland (rechts). (Lymperopoulou K., 2020; 

Jenissen et al, 2018)
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Tabel 1: Parameters (niveau statistische sector) voor de clusteranalyse 

Aandeel inwoners met niet Belgische herkomstnationaliteit

Aantal herkomstnationaliteiten

Aandeel inwoners in het wachtregister

Aandeel inwoners met Nederlandse herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners met Franse herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	met	Noord-	of	West-Europese	herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners met OESO herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	met	een	Zuid-Europese	herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners met een Oost-Europese herkomstnationaliteit (Eu)

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

Aandeel inwoners met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners met een Turkse herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners met een herkomstnationaliteit ‘ander land van Afrika’

Aandeel	inwoners	met	een	herkomstnationaliteit	‘ander	land	van	Azië’

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

Aandeel	inwoners	65+	met	Nederlandse	herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	65+	met	Franse	herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	65+	met	Noord-	of	West-Europese	herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	65+	met	OESO	herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	65+	met	een	Zuid-Europese	herkomstnationaliteit

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

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

Aandeel	inwoners	65+	met	een	Maghrebijnse	herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	65+	met	een	Turkse	herkomstnationaliteit

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

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

Aandeel	inwoners	65+	met	een	herkomstnationaliteit	‘ander	land	van	Zuid	en	midden	Amerika’

Aandeel inwoners -24 met Nederlandse herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners -24 met Franse herkomstnationaliteit

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

Aandeel inwoners -24 met OESO herkomstnationaliteit

Aandeel	inwoners	-24	met	een	Zuid-Europese	herkomstnationaliteit

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

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

Aandeel inwoners -24 met een Maghrebijnse herkomstnationaliteit

Aandeel inwoners -24 met een Turkse herkomstnationaliteit

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

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

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

H2. Data en Methodologie
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MICROSCHAAL	

In een derde deel zoomen we verder in op het lokale niveau. Om meer zicht te krijgen op de 
snelheid	van	processen	van	superdiversifiëring	en	de	spreiding	ervan,	exploreren	we	de	verhuis-
bewegingen van bewoners. Gezien de complexiteit van de data was dit niet haalbaar voor heel 
Vlaanderen of alle sectoren van een bepaalde typologie. In een verkennende oefening werken 
we negen cases uit op niveau van de statistische sectoren. Deze worden zo gekozen dat ze een 
spreiding bevatten over verschillende types van de typologie van superdiversiteit. Ook wordt 
aandacht	besteed	aan	de	geografische	spreiding	en	de	variatie	in	verschillende	types	omgevin-
gen. In de analyse wordt per case op basis van de gegevens van Statbel een beeld gegeven van 
de verhuisbewegingen tussen 2010 en 2020.

FOCUSGROEPEN	

De groeiende superdiversiteit en de verspreiding ervan stellen lokale besturen voor de uitda-
ging	om	deze	diversifiëring	van	de	bevolking	op	te	nemen	in	hun	lokale	beleid.	De	groeiende	
diversiteit heeft impact op vele vlakken, van veranderende ruimtebehoeften en woonnoden in 
het	ruimtelijk-	of	woonbeleid	tot	lokaal	onderwijs,	jeugd,	cultuur	of	sociaal	beleid.	We	verken-
den deze lokale dynamieken aan de hand van drie casestudies, waar we ook vier focusgesprek-
ken organiseerden met betrokken actoren: gemeentelijke ambtenaren, spelers uit het lokale 
middenveld, sociale organisaties en scholen en inwoners met een migratie achtergrond. Aan de 
hand van deze lokale ervaringen verkennen we het veranderend ruimtegebruik en veranderen-
de en/of toenemende vraag naar diensten en voorzieningen ten gevolge van migratie. De resul-
taten van deze focusgroepen zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport hierover (Hoofdstuk 
6). In het voorliggend onderzoeksrapport nemen we de voornaamste conclusies ook mee in het 
besluitend hoofdstuk.
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Inleiding in visualisatie

Voor de visualisatie op het Vlaamse schaalniveau wordt gewerkt met een basisgrid met 
cellen van 700m op 700m. Dit grid overspant het volledige Gewest. Door het middelpunt 
van	elke	cel	weer	te	geven	met	een	bolletje,	creëren	we	een	bollenpatroon.	Op	deze	ma-
nier komen we los van de traditionele administratieve grenzen en kunnen we een meer 
abstract beeld bekomen. Dit daagt de lezer uit en verlegt de focus naar het Vlaamse ni-
veau als een geheel en naar de patronen die hierin te zien zijn. Om de leesbaarheid de 
garanderen worden wel gemeentengrenzen toegevoegd. 

Het grootste deel van de beelden in deze Atlas zijn opgebouwd met gegevens die gede-
tailleerder zijn dan het administratieve niveau van de gemeenten. Binnen de gemeenten-
grenzen zullen dus ook patronen te zien zijn, die duidelijk maken dat een administratieve 
grens	niet	altijd	een	homogene	realiteit	afbakend.		

Om de gebruikte gegevens te kunnen visualiseren met het grid, wordt een koppeling ge-
maakt tussen elke gridscel en de onderliggende statistische sector waar die de grootste 
overlap mee heeft. Elke gridcel krijgt op die manier de code van een statistische sector 
toegewezen, die doorheen heel het verdere onderzoek gebruikt zal worden om statisti-
sche gegevens te visualiseren. Ook kan op basis van deze code een cel ingedeeld worden 
in grotere administratieve gehelen zoals gemeenten of provincies. 

Figuur	2:	Basisgrid voor de visualisatie op 
Macroschaalniveau, Vlaams Gewest.
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