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1	 inleiDing:	waarom	aanDacht	BesteDen	
aan	staDsgewesten?

1.1	 De	interne	structuur,	weerspiegeling	van	de	
stedelijke	groei

Steden ontstonden omwille van een bestuurlijke en han-
delsfunctie maar de belangrijke groei kwam er bij de in-
dustriële revolutie. In de tweede helft van de 20ste eeuw 
groeiden ze vooral dank zij de ontwikkeling van de tertiaire 
sector. Dus functionele oorzaken. Door de groei van de ste-
den veranderde het morfologische aspect van het nederzet-
tingspatroon. Een steeds groter deel van de bevolking ging 
in steden wonen. De groei ging de administratieve grenzen 
van de stad-gemeente overschrijden, meer en meer… Door 
de toename van de levensstandaard trok een deel van de 
bevolking van het centrum naar de rand of de omgeving 
van de ‘bebouwde kern’:  de suburbanisatie, waardoor een 
morfologische differentiatie ontstond binnen dit stedelijk 
geheel. Deze differentiatie gaat van een dichte en gemid-
deld oudere bebouwing naar een meer open en recentere 
bewoning met een groter aandeel van eengezinswoningen. 
Zo komt men tot het begrip stadsgewest. Dit is de vorm 
die de huidige, grotere, uitdijende stad aanneemt. Ze over-
schrijdt in belangrijke mate het aaneengesloten stedelijke 
gebied, de morfologische agglomeratie genoemd. De aldus 
ontstane structuur werd door H. Van der Haegen (1979) 
beschreven en schematisch weergegeven (figuur 1). Een 
stadsgewest vormt dus een belangrijk onderdeel van de 
nederzettingsstructuur. Grenzen van ‘stad’ en gemeente 
vallen niet meer samen. Samenvattend kan men stellen 
dat het stadsgewest de hele vergrote ruimtelijke structuur 
is, waarbinnen de ‘uiteengelegde’ basisactiviteiten van de 

stedelijke gemeenschap, nl. wonen, werken, opvoeden, 
winkelen, cultuurbeleving en ontspanning in overwegende 
mate gelokaliseerd zijn. Tussen deze activiteiten bestaan 
intense relaties, zodat een functioneel geheel gevormd 
wordt dat echter in belangrijke mate op het centrale deel 
geörienteerd is (H. Van der Haegen, 1979).

1.2	 Economische	zwaartepunten

Omdat administratieve grenzen van een stad niet langer 
relevant zijn als begrenzing van een geografisch-economi-
sche realiteit, is het aangewezen grotere steden te bestude-
ren op niveau van hun stadsgewesten. Een stadsgewest con-
centreert talrijke functies. De Belgische stadsgewesten con-
centreren op ca. één vierde van de oppervlakte van België, 
55% van de Belgische bevolking, tweederde van de tewerk-
stelling en drie vierde van de toegevoegde waarde van de 
maatschappelijke zetels van de Belgische ondernemingen. 
Grote steden, stadsgewesten zijn ook beslissingscentra, 
niet alleen op economisch vlak. Hierdoor induceren stads-
gewesten fluxen van mensen (o.a. pendelfluxen), geld, 
ideeën, goederen, verkeer,… ook op internationaal niveau. 
Zo verschijnt Brussel dan ook in het stedelijk netwerk van 
de globalisering. 

1.2.1	 Een	interne	sociale	differentiatie,	weerspiege-
ling	van	de	maatschappij

Van bij het begin was er ook een sociale differentiatie in 
de steden met de aanwezigheid van arbeiderswijken naast 
wijken waar de burgerij meer aanwezig was. De suburba-
nisatie betekende ook vaak sociale differentiatie met het 
ontstaan van een rijkere rand. De sociale differentiatie was 

Figuur 1 Schematische opbouw van het stedelijk leefcomplex (Bron: H. Van der Haegen, 1998, p.72)
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vaak het gevolg van een functionele en tevens ruimtelijke 
differentiatie van industrie, ambachten, tertiaire functies 
van handel en bestuur. Door de suburbanisatie ontstond 
een randgebied met overheersend een woonfunctie voor 
koopkrachtigre inwoners. 

1.2.2	 Zwaartepunten	van	multiculturaliteit

Omwille van de mogelijkheden op de woningmarkt en de 
arbeidsmarkt, van netwerkingsmogelijkheden en van de 
anonimiteit, is vooral de grote stad de uitverkoren vesti-
gingsplaats van immigranten uit het buitenland. Multicul-
turaliteit is een kenmerk dat vooral de grote stedelijke cen-
tra kenmerkt. Beschouwd op niveau van het stadsgewest, 
weerspiegelt de structuur van de multiculturaliteit even-
eens de tegenstellingen binnen de geglobaliseerde wereld.

2	 De	afBakening	
2.1	 Definitie

Met de volkstellinggegevens van 1970 bakende Van der 
Haegen (et al, 1979) 15 Belgische stadsgewesten af. Stads-
gewesten worden als uiterst dynamisch beschouwd en het 
vastleggen van een statische grens hiervoor wordt dan ook 
principieel verworpen. De begrenzing als technische mo-
mentopname dient dus regelmatig herzien te worden. Dit 
gebeurde dan ook op basis van de volkstellinggegevens van 
1981, 1991 en 2001. In 2001 werden 18 stadsgewesten on-
derscheiden.

Het sinds 2001 ontbreken van een volkstelling (dus geen gege-
vens van de pendel) alsook de steeds moeilijker te verkrijgen ge-
detailleerde migratiecijfers laat een nieuwe afbakening voorlo-
pig niet toe. Wel kan de dynamiek binnen de grenzen van 2001 
bestudeerd worden. 

Figuur 2 is de cartografische weergave van de stadsgewes-
ten en stedelijke leefcomplexen zoals in 2001 afgebakend. 
De stadsgewesten 2001 zijn niet identiek aan die in 1991 
weerhouden. 

De stad van waaruit zich een stadsgewest ontwikkelde is 
een grote of een regionale stad. De regionale steden Roe-
selare, Aalst, La Louvière en Aarlen beantwoorden niet aan 
de uitbouw van een stadsgewest. Rond Roeselare, Aalst en 
La Louvière is het suburbanisatieproces afwezig. In Aarlen 
is er wel een suburbanisatieproces, doch de totale bevol-
king is te gering om volgens de gangbare normen als stads-
gewest beschouwd te worden. Aalst ligt in de schaduw van 
Brussel, heeft een belangrijke woonkern doch zonder zicht-
bare suburbanisatie. Dit is ook het geval voor de woonkern 
Roeselare, een recent gegroeid economisch zwaartepunt. 
La Louvière werd van 1970 tot 1991 als centrum van een 
stadsgewest beschouwd maar is elke dynamiek verloren. 
Bij de afbakening 2001 werd Turnhout voor de eerste maal 

erkend als stadsgewest. Turnhout bleek alle geledingen te 
vertonen, namelijk een agglomeratie bestaande uit twee ge-
meenten, twee banlieuegemeenten en vijf forensenwoon-
zonegemeenten. 

Hasselt en Genk zijn erg nabij gelegen steden, zij kennen 
echter wel een eigen stadsgewest-ontwikkeling. In plaats 
van te spreken over een bi-pool (tot 1991) bleek het na de 
analyse van de gegevens van de sociaal-economische en-
quête 2001 beter om van twee aparte stadsgewesten te 
spreken omdat, op Houthalen-Helchteren na, elke stad 
duidelijk een eigen agglomeratie en banlieuegemeenten 
heeft. 

2.2	 De	structuur:	afbakening	van	de	verschil-
lende	geledingen	

2.2.1	 Methodologische	opmerkingen

In 2001 werden de geledingen zoals weergegeven in fig. 
1 niet allemaal afgebakend volgens de criteria voorop-
gesteld door Van der Haegen et al (1998). Door de ste-
delijke en maatschappelijke ontwikkeling moesten de 
afbakeningscriteria en vooropgestelde grenswaarden 
gewijzigd worden. Door nieuwbouw of renovaties in de 
kernsteden, zowel van woningen als handelsgebouwen, 
is het woningenbestand van voor de Tweede Wereldoor-
log relatief gedaald. De grenswaarden zouden moeten 
aangepast worden maar de afbakening is ook afhankelijk 
van statistische of administratieve grenzen en van sta-
tistische gegevens die eraan gekoppeld kunnen worden. 
De afbakening van de morfologische agglomeratie kan vrij 
nauwkeurig uitgevoerd worden, maar het is niet mogelijk 
om aan deze grenzen de nodige demografische en socio-
economische variabelen te koppelen. Tussen 1970 en 1981 
grepen namelijk gemeentefusies plaats waardoor een ad-
ministratieve schaalvergroting plaats greep en de afbake-
ning minder nauwkeurig werd. Het invoeren van statisti-
sche sectoren in 1970 liet toe om de morfologische afba-
kening vrij nauwkeurig te omschrijven waardoor een vrij 
nauwkeurig bevolkingsaantal kan bepaald worden. Maar 

Figuur 2 De stadsgewesten 2001 (Bron: Van Hecke E. & Luyten S.)
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migraties, werk- en schoolpendel zijn alleen op het niveau 
van de fusiegemeente beschikbaar waardoor de afbakening 
van banlieue en forensenwoonzone enkel op die schaal kan 
doorgevoerd worden. 

Het gevolg van deze maatschappelijke ontwikkelingen 
en statistische beperkingen is dat stadskern en kernstad 
sinds 1991 niet meer geüpdated zijn. De afbakening van de 
stadskern dient op basis van terreinwerk te gebeuren ter-
wijl die van de ‘dicht bebouwde wijken’ niet meer relevant 
is wegens de stedelijke renovaties. Hierdoor kan de kern-
stad statistisch vaak niet meer relevant beschreven worden 
(daarenboven ook niet omwille van de statistische lacunes). 

2.2.2	 De	in	aanmerking	genomen	geledingen	voor	
een	statistische	analyse	

Omdat noch de stadskern, noch de dichtbebouwde stedelij-
ke wijken (samen de kernstad) zinvol kunnen afgebakend 
worden, wordt de centrale gemeente (de eigenlijke stad), 
dus een administratieve entiteit, als centrum genomen van 
de hierna beschreven morfologische agglomeratie. 

Voor de afbakening van de stadsrand, die de grens van de 
bebouwde kern bepaalt, wordt de uiterste nog aaneenge-
sloten bebouwing in acht genomen (hierbij wordt een af-
stand van 200m gehanteerd als mogelijke breuk tussen 
bebouwde items). De stedelijke ontwikkelingen kennen 
geen administratieve grenzen. De gemeenten waarvan 
meer dan 50 % van de bevolking in de woonkern (mor-
fologische agglomeratie) woont, worden weerhouden in 
de geoperationaliseerde agglomeratie. De stadsrand be-
antwoordt aan de zone tussen de centrale gemeente en 
de (geoperationaliseerde) morfologische agglomeratie. 
De overgang van bebouwde kern naar geoperationaliseerde 
agglomeratie houdt beperkte gevolgen in voor wat de bevol-
king betreft. Slechts 8 % van de bevolking van de geoperati-
onaliseerde agglomeratie woont in die bijkomende “band”. 
Voor de oppervlakte zijn de gevolgen groter. De totale ge-
middelde oppervlakte verdubbelt bijna met grote verschil-
len per stadsgewest. De oppervlakte van de gemeente speelt 
een grote rol, dit is bv. het geval voor Gent of voor Doornik. 
Deze bewerking heeft hierdoor uiteraard grote implicaties 
op de gemiddelde bevolkingsdichtheid. 

Een gordel van gemeenten rondom de agglomeratie 
heeft een nauwe functionele band met de kernstad en 
de agglomeratie. Om deze relatie in kaart te zetten en te 
kwantificeren worden de functionele relaties (werk- en 
schoolpendel) en migraties met de agglomeratie als in-
dicatoren genomen. De banlieue is de ruimtelijke weer-
slag van het suburbanisatieproces. Deze gaat gepaard 
met een bevolkingstoename, een toename van de be-
bouwde oppervlakte en omdat suburbanisatie een inko-
mensselectief proces is, ook een groei van de welstand.  
De banlieue werd de laatste maal op basis van de gegevens 
van de sociaal-economische enquête en het rijksregister 

van 2001 afgebakend. Sindsdien zijn er geen nieuwe ge-
gevens beschikbaar omtrent de werk- en de schoolpendel 
zodat een nieuwe afbakening met gelijkaardige critria niet 
meer mogelijk is. Ook zijn de gedetailleerde migratiegege-
vens (o.a. naar leeftijd) niet courant beschikbaar. Men dient 
zich dus te beperken tot de studie van de dynamiek van 
bepaalde verschijnselen binnen de afbakening van 2001. 

Een stadsgewest is per definitie een dynamisch gegeven 
dat onderhevig is aan maatschappelijke ontwikkelingen. 
Sinds 1971 zijn de agglomeraties enigszins gegroeid: door 
de verstedelijking zijn een aantal oorspronkelijke banlieu-
egemeenten agglomeratiegemeenten geworden. Zo ook 
groeide de banlieue doordat gemeenten uit de forensen-
woonzone waarden op de indicatoren aannamen die ken-
merkend zijn voor banlieuegemeenten. Deze feiten onder-
steunen de hypothese dat niet alleen het stadsgewest als 
geheel dynamisch is maar dat de geledingen zelf ook een 
eigen dynamiek hebben en dat de indicatoren van die dyna-
miek in de tijd evolueren. 

Het is ook interessant de waarnemingen uit te breiden 
met de forensenwoonzone, de zone die het stadsgewest 
omringt, temeer omdat er met de ‘afbakening 2001’ moet 
gewerkt worden. Omdat de forensenwoonzone vrij uitge-
breid is en (vooral in Vlaanderen) ook soms van oudsher 
erg verstedelijkte ‘plattelands’gemeenten omvat naast 
kleine steden, en voor Brussel zelfs een regionale stad 
(Aalst), moet men zich niet steeds op gemeenteniveau aan 
socio-economische kenmerken verwachten die gelijkaardig 
zijn met die van banlieuegemeenten. Evenwel moet de fo-
rensenwoonzone bestudeerd worden in het licht van een 
voortschrijdende suburbanisatie. 

2.3	 Belangrijke	verschillen	tussen	en	binnen	
stadsgewesten	

De geledingen van de stadsgewesten vertonen belangrijke 
verschillen: van centrum naar periferie nemen de tewerk-
stelling en de economische activiteit af. Ook de werkloos-
heid en uiteraard de bevolkingsdichtheid dalen. Omge-
keerd neemt het inkomen toe alsook het aantal inwoners 
per huishouden (zie tabel 1 op volgende blz.). 

Er zijn ook belangrijke verschillen binnen de geledingen. 
Dit geldt in het bijzonder voor de agglomeratiegemeenten. 
De genese van de stadsrand is verschillend van stadsge-
west tot stadsgewest:  in het ene stadsgewest is het bijna 
een zuivere voortzetting van de kernstad, in andere is de 
samenstelling gemengd en komen naast oude opgeslorpte 
dorpskernen ook veel viergevelwoningen in een continu 
verband voor. De socio-demografische kenmerken heb-
ben dan veel gemeen met die van banlieuegemeenten.  
Binnen de agglomeratie kan men niet alleen een differenti-
atie vaststellen van het centrum naar de rand maar ook secto-
raal of pleksgewijs treft men verschillen die verband houden 
met de historische ontwikkeling (Zie Decroly J.M. in Van 
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Hecke E. et al., 2009). Van oudsher is de sociale differen-
tiatie groot binnen heel wat steden en deze groeide ook 
verder binnen de agglomeratie en de banlieue. Binnen het 
centrale deel leiden de renovatieprojecten ook tot interne 
differentiatie. 

Zo ook groeide de banlieue met gemeenten uit de foren-
senwoonzone die waarden op de indicatoren aannamen 
die kenmerkend zijn voor banlieuegemeenten. Er is ech-
ter een verschil tussen deze ‘nieuwe’ banlieuegemeenten 
en de ‘oude’ (gemeenten die al langer als banlieuege-
meente gedefinieerd zijn). 

De migratiefluxen betreffende de suburbanisatiemigratie 
zijn meer uitgesproken in recente banlieuegemeenten. 
Het naar de stad trekken van jonge volwassenen is daar-
entegen eigen aan oudere banlieuegemeenten. Hierdoor 
verschillen ze demografisch, in die zin dat de bevolking 
van de ‘oude’ banlieuegemeenten door een oudere leef-
tijdsstructuur is gekenmerkt. 

Men moet dus voor ogen houden dat deze verschillende 
kenmerken van de banlieuegemeenten waarden ver-
tonen die eigen zijn aan een bepaald moment. Omdat 
suburbanisatie toch voor een groot deel voorbehouden 
is voor de middenklasse en de hogere klasse, zijn de so-
ciale contrasten binnen de gemeenten van de banlieue 
kleiner dan binnen de gemeenten van de agglomeratie. 
De processen die ‘gemiddeld’ waarneembaar zijn voor de 
Belgische stadsgewesten, zijn ook meestal geldig binnen 
de afzonderlijke stadsgewesten maar de absolute cijfers 
en de intensiteit van de processen zijn verschillend. 

Er zijn dus verschillen tussen de stadsgewesten.  In de 
eerste plaats is er het verschil tussen de regionale ste-
den en de grote steden en binnen de grote steden is er 
ook een duidelijk verschil tussen Brussel en de overige 
grote steden. Het schaalverschil laat zich duidelijk voelen.  
Daarnaast zijn een stad en haar stadsgewest economisch 
en demografisch ingebed in hun regio, waardoor de ken-
merken en de dynamiek verschillen. 

3	 staDsgewesten	en	mUlticUltUraliteit	
Stadsgewesten concentreren verhoudingsgewijs veel niet-
Belgen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en 
de centrale steden woont 56% van de niet-Belgen terwijl 
deze centrale steden 29,9% van de totale bevolking her-
bergen. Op niveau van de stadsgewesten is dit respectie-
velijk 75,7% van de niet-Belgen tegenover 55,8% van de to-
tale bevolking. De verschillen tussen de stadsgewesten zijn 
groot, zowel wat betreft de aanwezigheid als de structuur. 
Dit heeft te maken met de grootte van de stad, haar functie, 
haar ligging in België gekoppeld aan de economische acti-
viteiten en de migratiegolven. 

In de stadsgewesten heeft 14,4% van de bevolking een niet-
Belgische nationaliteit. De concentratie is bijzonder hoog 
in de centrale steden, nl. 19,8 van de bevolking, terwijl dit 
aandeel slechts 6% bereikt in de banlieue. Deze cijfers 
worden sterk beïnvloed door de aandelen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24%, 33% en 9%) 
(tabel 3), die merkelijk hoger zijn dan voor Vlaanderen (ta-
bel 2).De grote steden tellen heel wat meer niet-Belgen in 
hun bevolking dan de regionale steden. De structuur van 
de herkomst verschilt sterk tussen centrale stad en banli-
eue: in de centra zijn er veel meer niet-EU15-burgers dan 
in de banlieue. De sociale differentiatie bij de Belgische 
bevolking wordt bij de niet-Belgen teruggevonden. Het re-
latief lager aandeel van EU15-vreemdelingen in de stads-
gewesten heeft te maken met de aanwezigheid van heel 
wat vreemdelingen uit de buurlanden in de grensgebieden 
waardoor de concentratie in de stadsgewesten lager is dan 
voor de vreemdelingen van buiten de EU15 (eigenlijk van 
buiten de EG6!). De cijfers van de stadsrand verschillen 
erg van het ene stadsgewest tot het andere door de geogra-
fische kenmerken ervan (of het qua woningenbestand een 
voortzetting is van de centrale stad of meer aanleunt bij de 
banlieue). 

De stadsgewesten maken duidelijk deel uit van de globalisering. 
Enerzijds door hun concentraties aan vreemdelingen, ander-
zijds door de aanwezige dualiteit; zijnde de aanwezigheid 

Tabel 1 Socio-economische kenmerken van de geledingen van stadsgewesten (Bron: RSZ, Top 100.000, ADSEI)

Centrale stad Agglomeratie* Banlieue Forensenwoonzone

Tewerkstelling/ (werknewmers) per 100 inw.(2011) 53 47 24 25

Toegevoegde waarde 100.000 grootste onderne-
mingen
(1//inw., 2004)/

22 762 20 127 7303 7665

Werkloosheidsgraad 8% 8% 4% 5%

Gemiddeld inkomen (1/inw., 2011) 16 895 15 159 18 046 17 120

Aantal personen/huishouden (2011) 2,13 2,20 2,48 2,42

Bevolkingsdichtheid (inw./km2 in 2011) 1664 1372 310 292

* Met inbegrip van de centrale gemeente
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van hooggeschoolde vreemdelingen gerelateerd aan econo-
misch-, sociaal-, politiek beleid in de betere buurten van 
centrale steden of de rand en in de banlieue en de aanwe-
zigheid van burgers uit de hele wereld, vaak ongeschoold, 
op zoek naar werk en een betere toekomst, geconcentreerd 
in de centrale delen waar de respectievelijke groepen el-
kaar opzoeken en waar woningen van mindere kwaliteit te 
vinden zijn. Terwijl de centrale steden ‘slechts’ 45% van de 
EU15 (excl. Belgen) herbergen, is dit 80% voor de Marok-
kanen en ca. 70% voor de EU27-leden excl. EU15-burgers, 
de migranten uit Zwart-Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

De cijfers van tabel 2 en 3 hebben betrekking op inwoners 
met een niet-Belgische nationaliteit. De bevolkingssamen-
stelling van Vlaanderen en Brussel, en in het bijzonder 

van de (grote) steden, is naar origine van de inwoners nog 
uitgesprokener niet-Belgisch. Sinds enkele tientallen jaren 
zijn er immers verschillende wetten die enerzijds de mo-
gelijkheid gegeven hebben om bij de geboorte de Belgische 
nationaliteit aan te nemen en die anderzijds nationaliteits-
verwervingen toelieten (tussen 2000 en 2012, 207 000 
in Vlaanderen). Op basis van de huidige nationaliteit, de 
eerste nationaliteit en de eerste nationaliteit van vader of 
moeder zou Vlaanderen 1 114 792 inwoners van vreemde 
herkomst tellen of 17,5% van de bevolking van Vlaanderen. 
Voor Antwerpen en Genk overschrijdt het aantal personen 
van vreemde herkomst 40% van de bevolking; voor Sint-
Niklaas, Mechelen, Leuven en Turnhout ligt dit aandeel 
tussen 20 en 40% (Vlaamse Migratie- en Integratiemoni-
tor 2013). 

Tabel 3 Procentueel aandeel inwoners met een niet-Belgische nationaliteit in het stadsgewest Brussel (2012) (Bron: ADSEI)

Centrale stad
BHG 19

Stadsrand Banlieue Stadsgewest
Forensen-
woonzone

EU15 excl.België 45,9 62,7 65,4 49,4 51,9

Rest EU27 17,2 10,9 9,5 15,8 12,2

Rest Europa 3,3 3,3 2,7 3,2 5,7

Turkijë 2,7 1,6 0,6 2,4 1,6

Azië rest 6,1 5,7 4,4 5,8 7,2

Congo 2,6 2,6 3,0 2,6 4,0

Marokko 11,1 4,4 3,6 9,7 4,4

ResAfrikt a 6,6 3,7 5,2 6,2 7,5

Noord-Amerika 1,2 3,1 3,1 1,6 2,7

Rest Amerika 2,7 1,9 2,1 2,5 2,0

Rest Wereld 0,7 0,6 0,4 0,6 0,9

% vreemdelingen in de totale bevolking 32,6 13,4 8,9 23,7 4,0

Tabel 2  Procentueel aandeel inwoners met een niet-Belgische nationaliteit in de stadsgewesten van Vlaanderen  

(incl. deel stadsgewest Brussel in Vlaanderen), 2012 (Bron: ADSEI)

Centrale stad Stadsrand Banlieue Stadsgewest
Forensen- 
woonzone

EU15 excl.België 32,4 59,9 68,0 44,3 58,3

Rest EU27 15,5 11,2 10,4 13,7 11,0

Rest Europa 7,6 4,9 3,9 6,4 6,5

Turkije 6,3 1,6 1,2 4,4 3,4

Rest Azië 15,4 6,6 5,8 11,9 7,8

Congo 0,9 2,0 1,4 1,2 1,8

Marokko 10,1 5,2 2,1 7,7 3,7

Rest Afrika 7,7 3,9 3,3 6,1 4,6

Noord-Amerika 1,1 2,1 1,8 1,5 0,5

Rest Amerika 2,0 1,8 1,6 1,9 1,4

Rest Wereld 1,0 0,9 0,5 0,9 1,0

% vreemdelingen in de totale bevolking 12,7 9,1 5,3 9,7 4,5
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4	ommekeer	in	De	Demografische	Dyna-
miek?	

4.1	 De	bevolkingsevolutie

Het algemeen proces van ontvolking in het centrale deel 
en de groei aan de rand van het stadsgewest beantwoordt 
aan wat de theorie ons leert. Het proces geldt voor de twee-
de helft van de 20ste eeuw en dit in veel Europese landen.  
De ontvolking van de steden werd als negatief beschouwd 
omwille van financiële problemen en vragen over de 
toekomst van de leefbaarheid. Stadsrenovatie werd o.a. 
naar voren geschoven om de stad terug aantrekkelij-
ker te maken, in de hoop jonge volwassenen in de stad 
te houden en zo de bevolkingsafname te verminderen. 
Rond de eeuwwisseling nam bv. de bevolking van de stad 
Antwerpen niet verder af. Sommigen voegden er het ‘feno-
meen van terugkeer naar de stad’ aan toe. De waarneming 
was correct, de interpretatie was grotendeels verkeerd, zo-
als verder zal blijken. 

De individuele stadsgewesten vertonen uiteenlopende evo-
luties. Gemiddeld is de groei van de stadsgewesten van de 
grote steden, zij die de grootste afname kenden in de jaren 
1980, de grootste en meer in het bijzonder wat Brussel, 
Antwerpen en Gent betreft. Daarenboven is de groei van 
die stadsgewesten vooral het gevolg van de groei in het 
centrale deel (BHG, gemeenten Antwerpen en Gent). In de 
andere stadsgewesten zijn de evolutieverschillen tussen de 
verschillende geledingen meer gelijkend binnen het stads-
gewest. De verschillen situeren zich tussen de stadsgewes-
ten (figuur 3 en 4). De gemiddelde evolutie wordt dus sterk 
beïnvloed door zich wat afspeelt in het stadsgewest Brussel 
en die van de 2 grote steden in Vlaanderen. 

4.2	Natuurlijke	aangroei	en	migraties

De bevolkingsevolutie is het gevolg van twee compo-
nenten, het natuurlijk saldo en het migratiesaldo. Het 
migratiesaldo kan zelf opgesplitst worden in het exter-
ne saldo (t.o.v. het buitenland) en het interne migratie-
saldo ten opzichte van een andere gemeente van België. 
Het interne migratiesaldo kan in zijn globaliteit bekeken wor-
den als resultaat van de beweging ten opzichte van alle andere 
gemeenten van België maar kan ook aan de hand van meer 
gedetailleerde gegevens bestudeerd worden naar herkomst 
en bestemming. Dit laat toe de bewegingen binnen het stads-

gewest te bestuderen waaruit de suburbanisatie kan afgeleid 
worden versus de totale groei binnen de banlieue (tabel 5). 

De natuurlijke aangroei is in 2010-12 voor 33% (39% voor 
het stadsgewest Brussel) van de bevolkingsaangroei van de 
stadsgewesten verantwoordelijk. De natuurlijke aangroei 
is het hoogst in de centrale steden (tabel 4) omwille van 
de aanwezigheid van een hoger percentage jonge inwoners 
van vreemde afkomst en van Belgische jongvolwassenen 
die nog niet gesuburbaniseerd zijn. 

Stadsgewesten groeien dus voornamelijk door een migra-
tieoverschot, nl. 5,83‰ in de periode 2010-12. Het migratie-
overschot is positief in alle geledingen. Figuur 5 schetst de 
evolutie. Hieruit blijkt een ommekeer: het negatief saldo 
is in de centrale steden gemiddeld positief geworden. In 
de banlieue en de forensenwoonzone is het saldo in de pe-
riode 2010-12 ook weer groter geworden. In de banlieue 
heeft men weer grootteordes gelijk aan die van voor 2000. 

Figuur 4 Bevolkingsevolutie van de geledingen van de grootstedelijke 

en de regionaalstedelijke leefcomplexen (Bron: ADSEI)

Tabel 4. Natuurlijke aangroei, interne en externe migratiesaldi in de Belgische stadsgewesten (samenstelling 2001), in promille per jaar (Bron: ADSEI)

2010-2012 Centrale stad Stadsrand Agglomeratie Banlieue
Forensen- 
woonzone

Natuurlijke aangroei 4,53 0,61 3,41 0,97 0,72

Interne migraties -6,7 2,9 -4,0 3,2 4,0

Externe migraties 13,2 2,3 10,1 1,7 2,2

Figuur 3 Bevolkingsevolutie van de geledingen van de stedelijke leef-

complexen (Bron: ADSEI)
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Figuur 5 Evolutie van de migratiesaldi van de geledingen van de stads-

gewesten, in promille per jaar (Bron:ADSEI) 

4.3	 Interne	en	externe	migraties

De positieve migratiesaldi die in de 21ste eeuw in de centrale 
steden worden waargenomen zijn het gevolg van externe 
saldi die groter zijn dan de negatieve interne saldi (figuur 
6). Aangezien het positieve natuurlijke saldo (+ 2,8‰) 
nauwelijks groter is dan het negatieve interne migratie-
saldo (-2,2‰) kan men stellen dat op Belgisch niveau de 
bevolkingsgroei van de stadsgewesten voor meer dan 90% 
bepaald wordt door het saldo op de externe migraties. De 
groei van de Belgische stadsgewesten wordt duidelijk ge-
trokken door de stadsgewesten Brussel en Antwerpen waar 
én de natuurlijke aangroei en het externe migratiesaldo 
het grootst zijn. Waar deze twee stadsgewesten ongeveer 
de helft van de bevolking van de Belgische stadsgewesten 

concentreren komt ca. 3/4 van de groei in 2010-2012 van 
deze beide stadsgewesten. 

Figuur 6 Evolutie van de migratiesaldi naar geleding binnen de stede-

lijke leefcomplexen, in promille per jaar (Bron: ADSEI)

4.4	De	interne	dynamiek

De herkomst of bestemming van de bevolkingsbewegin-
gen tussen de geledingen geeft een duidelijk beeld van de 
interne dynamiek. Wat suburbanisatie betekent, blijkt dui-
delijk uit tabel 5. De centrale steden verliezen in termen 
van interne migraties aan de stadsrand, de banlieue en de 
forensenwoonzone. 

De suburbanisatie is nog altijd een actueel fenomeen. Het 
positieve migratiesaldo uit de kernstad en de stadsrand is 
weinig afgenomen. Het zijn eerder de saldi ten opzichte 
van de forensenwoonzone en elders die voor de banlieue 

Tabel 5 Migratiesaldi tussen de geledingen van de stadsgewesten, jaarlijks gemiddelde in ‰ (Bron: ADSEI)

1991-1994

N A A R

centrale stad stadsrand  banlieue
forensen- 
woonzone

elders

V
 A

 N

centrale stad 0 5,62 5,27 2,53 0,36

Stadsrand -2,31 0 2,13 0,96 0,34

Banlieue -2,39 -2,35 0 1,08 0,37

forensenwoonzone -1,64 -1,51 -1,54 0 0,57

Elders -0,30 -0,68 -0,68 -0,72 0

Totaal -6,64 1,08 5,18 3,84 1,65

2010-2012

N A A R

centrale stad stadsrand banlieue
forensen- 
woonzone

 elders

V
 A

 N

centrale stad 0 8,07 4,47 2,18 0,06

Stadsrand -3,21 0 2,15 1,14 0,37

Banlieue -2,06 -2,49 0 1,70 0,57

forensenwoonzone -1,43 -1,88 -2,41 0 0,84

Elders -0,05 -0,76 -1,01 -1,05 0

Totaal -6,75 2,94 3,20 3,98 1,84
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negatiever geworden zijn en die verantwoordelijk zijn voor 
een afnemend totaal intern migratiesaldo van de banlieue. 
Jongeren vinden vaak hun woonbehoeften niet meer in de 
volgebouwde/dure banlieue. 

Men mag verder niet uit het oog verliezen dat de migratief-
luxen heel wat groter zijn dan de migratiesaldi. De ingaande 
en uitgaande fluxen weerspiegelen de hoge stedelijke mo-
biliteit. Omdat saldi maar een beperkt onderdeel vormen 
van de fluxen is het aangeraden steeds met gemiddelden 
over verschillende jaren te werken, meer in het bijzonder 
als het gaat over één of een beperkt aantal gemeenten. 

4.5	 Migratiefluxen	zijn	leeftijdsgebonden	

Stadsgewesten kennen een bijzonder hoge mobiliteit: ex-
terne en interne migraties, een grote verhuisbeweging bin-
nen de gemeenten, in het bijzonder in de centrale gemeen-
ten. Een vaak niet-definitieve vestiging vindt een uitweg in 
de belangrijke huurmarkt die de centra van de stedelijke 
gebieden kenmerkt. Migratiefluxen houden (immers) ver-
band met de levenscyclus. De belangrijkste fluxen hebben 
enerzijds betrekking op de jongeren in de leeftijdsklasse 
18-25 jaar in verband met studies, een eerste job, de wens 
zelfstandig te gaan wonen en anderzijds op jongvolwas-
senen in verband met huishoudensvorming, –uitbreiding 
en eigendomsverwerving. Deze gebeurtenissen hebben in 
veel gevallen een invloed op de woonplaats en de aard van 
de woning waarbij ze ook mekaar kunnen beïnvloeden. De 
meeste gemeenten van België kennen een negatief migra-
tiesaldo voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar, de leeftijdsgroep 
die het grootste positief saldo vertoont in de stadsgewesten, 
meer in het bijzonder in het centrale deel ervan.

In de loop van de laatste halve eeuw zijn er wel enige maat-
schappelijke verschuivingen opgetreden. Een vaste relatie 
kwam geleidelijk op iets latere leeftijd, het hebben van kin-
deren des te meer; de arbeidsmarkt is veel flexibeler, onze-
kerder geworden en het verkrijgen van een vaste job grijpt 
ook op een latere leeftijd plaats. De vastgoedprijzen zijn in 
België en in het bijzonder in Vlaanderen sterk verhoogd 
zodat ook eigendomswerving vaak op oudere leeftijd in 
aanmerking komt dan in de periode 1960-80. Dit vertaalt 
zich in de cijfers. De migratiesaldi van de banlieue bv. zijn 
qua leeftijd verschoven ten opzichte van die eerste periode. 

Centrale stad en banlieue vertonen duidelijk een comple-
mentaire leeftijdsverloop van de saldi (figuur 7a en 7b; fi-
guur 8 en 9). De cijfers van de stadsrand verschillen van het 
ene stadsgewest tot de andere, maar gemiddeld vertoont 
het verloop in functie van de leeftijd een zekere overeen-
komst met die van de banlieue. Wat de interne migratiesal-
di betreft zijn bij de jongeren in de centrale gemeenten de 
saldi negatief, het meest voor de kinderen jonger dan 5 jaar, 
maar de klasse 10-14 is nog duidelijk negatief, hetgeen op 
een late suburbanisatie kan wijzen. De leeftijdsgroep 20-24 
jaar is uitgesproken positief terwijl die van 15 tot 19 zwak 

positief is (in de meeste stadsgewesten is die positief maar 
in Brussel is die nog negatief). De overgangsgroep 25-29 
jaar is zwak negatief en de grote uittocht grijpt plaats in de 
leeftijdsgroep 30-39 jaar en is nog duidelijk negatief na 40 
jaar waarbij die negatieve waarden steeds kleiner worden. 

Parallel hiermee heeft de banlieue positieve saldi voor de 
0-14 jarigen maar het meest uitgesproken in de leeftijds-
groep 0-4 jaar. Het saldo is uitgesproken negatief voor de 
20-24 jarigen en nauwelijks negatief voor de twee aangren-
zende groepen. Het totaal saldo van de banlieue (-3,2‰ voor 
de 25-29 jarigen) is het resultaat van een positief migratie-
saldo van 8,3‰ uit de stad en stadsrand (dus uit de agglo-
meratie) en een uitgesproken negatief saldo van -8,9 t.o.v de 
forensenwoonzone en -2,6 ten opzichte van gemeenten bui-
ten het stedelijk leefcomplex. Dit negatief verschijnsel is er 
in de groep 30-34 jaar veel minder uitgesproken zodat daar 
duidelijk het positief saldo uit de agglomeratie en vooral de 
centrale stad zwaar positief doorweegt. In al deze waarne-
mingen mag men niet uit het oog verliezen dat een aantal 
jongeren een tijdlang ingeschreven blijven op het adres van 
het ouderlijk huis, hetgeen de waarden kan beïnvloeden 
vooral in de klasse 20-24 jaar. De suburbanisatie vertoont 
een duidelijk zwaartepunt tussen 30 en 34 jaar, is nog zeer 
belangrijk voor de 35-39 jarigen en nog te vermelden voor 
de groep 40-44 jaar. Daarna zijn de saldi verwaarloosbaar.  
Het verloop in de forensenwoonzone (figuur 7c) is gelijk-
aardig behalve het feit dat in de leeftijdsgroep 25-29 jaar het 
saldo duidelijk positief is terwijl dit niet het geval is voor de 
banlieue. Dit zou kunnen wijzen op een suburbanisatie op 
grotere afstand van die leeftijdsgroep, aangetrokken door 
de lagere prijs van het vastgoed. Ook is de intensiteit van 
suburbanisatie en migratie naar de stad als jong volwas-
sene minder uitgesproken dan voor de banlieue.

Wat de externe migraties betreft vertoont de leeftijdsgroep 
15-34 jaar de meest uitgesproken positieve saldi (met een 
maximum voor de klasse 20-24 jaar), maar deze blijven be-
langrijk tot 44 jaar. Na 60 jaar zijn ze negatief. Het verloop 
in de banlieue en de forensenwoonzone is gelijkaardig met 
die in de centrale gemeenten maar de saldi zijn veel min-
der uitgesproken. 

Figuur 7a Interne en externe migratiesaldi naar leeftijd voor de centrale 

gemeenten (steden) van de stadsgewesten van België, in %o, 2010-2012 

(Bron: ADSEI)



Jaarboek De Aardrijkskunde 2014 23

Figuur 7b Interne en externe migratiesaldi naar leeftijd voor de banlieue 

van de stadsgewesten van België, in %o, België, 2010-2012 (Bron: ADSEI) 

Figuur 7c Interne en externe migratiesaldi naar leeftijd voor de foren-

senwoonzone van de stadsgewesten van België, in %o, België, 2010-2012 

(Bron: ADSEI) 

Figuur 8 Interne- en externe migratiesaldi per leeftijd voor de steden 

Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi en Brussel (Bron: ADSEI; E.Van Hec-

ke, in Atlas Bevolking 2014) 

4.6	Nog	steeds	suburbanisatie!	...	van	Belgen	
en	op	steeds	grotere	afstand	

De schijnbare vernieuwde interesse in het stedelijk wonen 
lijkt niet geldig te zijn indien externe en interne migraties 
afzonderlijk worden beschouwd. De verminderde suburba-
nisatie (zeker wat Brussel betreft) van op het einde van de 
jaren ’90, heeft na de eeuwwisseling plaatsgemaakt voor 
een versterking ervan, zij het niet meer zo sterk als op het 
einde van de jaren ’70. Men mag natuurlijk niet vergeten 
dat de suburbanisatie op een bepaalde datum ook het ge-
volg is van de economische situatie en van de rentevoeten. 

Een meer nauwkeurige analyse van de interne migratie-
bewegingen toont echter wel enkele eigenschappen. Zo is 
de leeftijd waarop men wegtrekt uit de stad licht gestegen 
(men vertoeft dus iets langer in de stad hetgeen het be-
volkingsaantal van de stad positief beïnvloedt) (figuur 8). 
Daarnaast merkt men de grotere aantrekkingskracht van 
de forensenwoonzone. Vooral jonge suburbanten komen 
hoe langer hoe meer op grotere afstand van de stad terecht, 
wellicht vanwege de lagere vastgoedprijzen (figuur 10). 

Figuur 10 Prijs van de bouwgronden in euro/m2 (gemiddelde 2009-

2013) (Bron: ADSEI)

Het opsplitsen van interne migraties naar nationaliteit 
toont dat de vreemdelingen slechts voor 11% van het po-
sitieve interne migratiesaldo van de banlieue vanuit de 
centrale stad verantwoordelijk zijn. De bevolking van de 
centrale steden bestaat voor 20% uit inwoners van niet-
Belgische nationaliteit. Hieruit blijkt dat de grotere externe 
immigratie (vooral bestaande uit niet-Belgen) die de steden 
kenmerkt voor een beperkter deel tot de suburbanisatie bij-
draagt. Deze wordt vooral door de inwoners van Belgische 
nationaliteit gedragen. De vreemdelingen vertonen echter 
een grote mobiliteit binnen de agglomeratie: het positieve 
saldo van de stadsrand wordt voor 70% gedragen door niet-
Belgen, enerzijds is het migratiesaldo van de centrale stad 

Figuur 9 Interne- en externe migratiesaldi per leeftijd voor de banlieue 

van Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi en Brussel (Bron: ADSEI; E.Van 

Hecke, in Atlas Bevolking, 2014) 
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naar de stadsrand voor 30% door niet-Belgen gedragen en 
anderzijds is het negatieve migratiesaldo van de stadsrand 
ten opzichte van banlieue, forensenwoonzone en elders 
voor slechts 5% door niet-Belgen gedragen! Er is dus een 
grote mobiliteit van de niet-Belgen binnen de agglomera-
tie, maar deze blijft beperkt ten opzichte van de rest van het 
Belgische grondgebied. Evenwel is het aandeel niet-Belgen 
in het intern migratiesaldo van banlieue en forensenwoon-
zone iets groter dan het huidig aandeel niet-Belgen in de 
totale bevolking van deze beide geledingen. Dit betekent 
dat de interne migraties, al is het in beperkte mate, er bij-
dragen tot een grotere bevolkingsdiversiteit.

Figuren 11 en 12 geven de migratiesaldi weer opgesplitst 
naar interne en externe migraties. Voor de externe migra-
ties kan regionaal het beeld soms heterogeen zijn omwille 
van de kleinere cijfers. Feit is de sterke externe immigratie 
naar steden maar met een zwakkere intensiteit is ze over 
het hele land verspreid. Wat de interne saldi betreft scoren 
de meeste steden negatief en in het bijzonder de centrale 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Posi-
tieve saldi komen vaak voor aan de rand van de stadsgewes-
ten maar ook buiten stadsgewesten. Dit bevestigt de groei 
in de forensenwoonzone uit figuur 7c. 

Figuur 11 Interne migratiesaldi 2008-12 (Bron: ADSEI)

Figuur 12 Externe migratiesaldi 2008-12 (Bron: ADSEI)

4.7	 Nieuwe	gedragingen	bij	de	jongvolwasse-
nen?	

De doctoraatsverhandeling “Woongedragingen van jong-
volwassenen in tijden van post-Fordisme: op zoek naar een 
boerderij naast de beurs” (Een ruimtelijke analyse van de 
Belgische situatie, met een bijzondere aandacht voor het 
Brussels stadsgewest) (K.Slegers, 2013), vat de huidige 
trends omtrent de woongedragingen van jongvolwassen 
samen. 

Daar waar jongvolwassenen aan het begin van hun zelf-
standige wooncarrière vooral verhuizen omwille van werk- 
of huishoudensgerelateerde redenen, verdwijnen deze, en 
vooral de werkcarrière, in een verdere fase naar de achter-
grond ten voordele van de wooncarrière. Op jonge leeftijd 
kiezen jongvolwassenen hun woonplaats eerder in functie 
van haar omgeving waarbij de nadruk ligt op een voldoen-
de aanwezigheid van openbaar vervoer, voorzieningen, 
diensten, ontspanningsmogelijkheden en niet het minst, 
vrienden. Later neemt het belang van woonkwaliteit op 
zich toe: men wilt een eengezinswoning aankopen die vol-
doende ruim is opdat men er met kinderen kan wonen, die 
een tuin heeft en van betere kwaliteit is dan de voorgaande 
woningen. Naarmate men verder staat in het woontraject, 
is de woonplaatskeuze hoe langer hoe meer bepaald door 
de aard en de kwaliteit van de woning. Dit kan een ver-
klaring zijn waarom sommige jongvolwassenen de woon-
plaats in de stad inruilen voor een randstedelijke woonom-
geving ook soms omwille van de wens terug te keren naar 
de omgeving van hun kindertijd. 

De zoektocht naar een woning gaat vaak gepaard met be-
perkingen en restricties. Vooral de hoge vastgoedprijzen 
verplicht mensen hun woonwens aan te passen. 

Suburbanisatie sensu stricto als toegeving wordt veelal toe-
gepast door tweeverdiener-gezinnen bij wie de voorkeur 
uitgaat naar een eengezinswoning met tuin. Vanwege het 
lage aanbod van dit type woningen in de binnenstad, zijn 
deze ook voor middenklasse gezinnen nagenoeg onbetaal-
baar. Aangezien zij geen toegevingen willen doen aan het 
woningtype of de tuin, trekken zij om die reden uit de stad 
waar de prijzen (iets) lager liggen. 

Het vergroten van de afstand tot de stad is een typische 
strategie voor iets minder kapitaalkrachtige gezinnen die 
opgroeiden in de suburbane rand en graag in de nabijheid 
van familie en jeugdvrienden willen wonen. Doch, omwille 
van te hoge vastgoedprijzen in de eerste rand trekken zij 
vaak een of twee gemeenten verder, waar de prijzen op-
nieuw lager liggen. 

Verouderde randstedelijke arbeidersbuurten of oude 
dorpskernen worden tenslotte ingevuld door minder wel-
stellende jongvolwassenen en meer atypische huishoudens 
zoals eenoudergezinnen en alleenstaanden die toch een 
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suburbane woonplaats verkiezen. Ze moeten opteren voor 
een tweederangs woning of buurt. 

Alleen de meer kapitaalkrachtigen kunnen, indien ze dat 
wensen, in de stad blijven wonen in de gegentrificeerde 
buurten en er eventueel iets aankopen. Vaak blijven ze 
langer op de huurmarkt bij gebrek aan middelen. Door de 
hoge prijzen in de stad ziet men gentrifiers ook naar ar-
beidersbuurten opschuiven wat voor ‘spanningsbuurten’ 
zorgt. 

Als algemeen besluit wordt gesteld dat al mag zelfs bij de 
middenklasse-jongvolwassene wel een hernieuwde inte-
resse zijn in stedelijk wonen, ‘het vinden van een boerderij 
naast de beurs’ geen evidentie is. Suburbanisatie blijft hier-
door een feit. 

5	 De	woonBehoeften	worDen	BepaalD	
Door	De	evolUtie	van	het	aantal	hUis-
hoUDens	

Om de problematiek van het effect van suburbanisatie op 
de ruimte te onderzoeken, is het aangewezen ook het aan-
tal huishoudens in rekening te brengen. Het aantal huis-
houdens ligt immers aan de basis van de woonbehoeften. 

Ten opzichte van eenzelfde bevolkingsaantal neemt sinds 
het midden van de jaren 1960 het aantal huishoudens 
toe omwille van de ingetreden geboortedaling en de hier-
mee gepaard gaande tendens naar kleinere huishoudens. 

Het aantal huishoudens neemt ook toe enerzijds door de 
aanwezigheid van jongeren die het ouderlijk huis hebben 
verlaten, alleen gaan wonen en slechts later in een relatie 
stappen, anderzijds door het toenemend aantal echtschei-
dingen en de verhoogde levensverwachting. Terwijl de be-
volking van de stadsgewesten met 7% toenam in de periode 
2001-2011, nam het aantal huishoudens met 9% toe (tabel 
6). Het feit dat in de banlieue en in de forensenwoonzone 
de bevolking met 6% toenam in de periode 2001-2011, en 
het aantal huishoudens met 11% heeft belangrijke impli-
caties op de behoeften inzake woningen (zie tabel 7). Het 
aandeel open en half-open bebouwing is groot en ruimte-
verslindend. In de periode 2002-2012 neemt echter de in-
tensiteit van de relatieve toename af ten voordele van een 
snelle groei van appartementswoningen. De absolute cij-
fers zijn echter niet te verwaarlozen.

6	meer	woningen,	anDers	wonen:	De	
rUimteBehoefte	

De suburbanisatie heeft een steeds groter deel van de 
ruimte in beslag genomen, én voor de woonfunctie, én 
voor andere functies gerelateerd aan de bevolking (bv. 
sportaccomodaties). De economische functies (niet alleen 
de handel maar ook veel bedrijven die geen centrale lig-
ging hoefden en zich liever lokaliseerden in moderne ge-
bouwen in de nabijheid van verkeerswegen) zijn ook voor 
een deel gesuburbaniseerd, zij het minder sterk dan de 
woonfunctie. Evenwel hebben ze in een halve eeuw ook 
een niet onbelangrijk deel van de ruimte ingenomen. 

Tabel 6 Evolutie van het aantal inwoners en van het aantal huishoudens 2001-2011 (Bron: ADSEI)

2010-2012 Agglomeratie Banlieue Stadsgewest Forensenwoonzone

Bevolking +8% +6% +7% +6%

Aantal huishoudens +8% +11% +9% +11%

Tabel 7  Evolutie van de woningen in de banlieue en de forensenwoonzone van de stadsgewesten van Vlaanderen (Incl. gemeenten van het Brussels 

stadsgewest in Vlaanderen gelegen). (Bron: ADSEI) 

Aantal wonin-
gen

Toename van 
het aantal  
woningen

Evolutie %

2012 1992-2012
2002/1992 

(=100)
2012/2002 

(=100)
1992 2012

Banlieue

Halfopen bebouwing 89 900 +13.600 108 110 25,1 23,2

Open bebouwing 178 200 +39.200 119 107 45,7 46,0

Totaal* 387 200 +82.900 115 111 100 100

Forensenwoonzone

Halfopen bebouwing 160 000 +22.400 107 108 23,8 22,3

Open bebouwing 225 300 +53.300 121 108 29,8 31,4

Totaal* 717 200 +139.900 113 110 100 100

*Het totaal omvat tevens de gesloten bebouwing, de appartementen en de handelshuizen.
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In de periode 2003-2013 merkte men in de stadsgewes-
ten evenwel een vertraging van de toename van de opper-
vlakte gebruikt voor het wonen: +10% tegen +18% voor de 
periode 1993-2003 (tabel 8). Deze dalende toename moet 
echter wel juist gekaderd worden. Recent wordt er immers 
op kleinere percelen gebouwd, nemen woningen in appar-
tementsgebouwen sneller toe, maar wordt ook de ruimte 
schaarser. Wanneer er dan toch een jaarlijkse toename 
is van de bebouwde ruimte voor wonen van ca. 1% is dit 

echter niet te verwaarlozen. Daarnaast zal de druk op de 
ruimte nog sterker toenemen wanneer men de verwachte 
bevolkingsgroei in de volgende jaren in het achterhoofd 
neemt. De stadsgewesten geraken volgebouwd (figuur 13) 
zodat de groei van de oppervlakte voor het wonen beperkt 
blijft tot de buitenste rand maar de groei is niet beperkt tot 
de stadsgewesten, integendeeel (figuur 14). De groei grijpt 
ook plaats buiten stadsgewesten zoals tussen het stadsge-
west Brussel en Luik (omgeving E40), in de Kempen, in 

Tabel 8 Aandeel van de oppervlakte van de percelen gebruikt voor het wonen en evolutie van het ruimtegebruik voor het wonen (Bron: Kadaster FOD 

Financiën) 

% opp. voor het wonen (2013) Evolutie 2013/1993

Stadsgewesten 
België

Stadsgewesten 
Vlaanderen

Stadsgewest 
Brussel

Stadsgewesten 
België

Stadsgewesten 
in Vlaanderen

Stadsgewest  
Brussel

Centrale gemeente* 17,0 16,4 28,6 1,21 1,24 1,16

Stadsrand 19,6 21,4 20,5 1,28 1,29 1,28

Agglomeratie 18,1 18,5 22,8 1,24 1,26 1,23

Banlieue 11,1 13,4 14,7 1,35 1,34 1,36

Stadsgewest 13,9 15,6 17,8 1,29 1,30 1,30

Forensen-woonzone 9,4 12,4 10,6 1,34 1,33 1,35

*Voor Brussel: Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

Tabel 9 Aandeel en evolutie van de oppervlakte van de bebouwde percelen (Bron: Kadaster FOD Financiën) 

% bebouwde opp. (2013) Evolutie 2013/1993

Stadsgewesten 
België

Stadsgewesten 
in Vlaanderen

Stadsgewest 
Brussel

Stadsgewesten 
België

Stadsgewesten 
in Vlaanderen

Stadsgewest 
Brussel

Centrale gemeente* 28,2 28,6 46,6 1,16 1,18 1,09

Stadsrand 28,0 30,1 28,3 1,24 1,24 1,25

Agglomeratie 28,1 29,2 33,5 1,19 1,21 1,18

Banlieue 14,8 18,6 18,5 1,34 1,32 1,34

Stadsgewest 20,2 23,2 24,2 1,25 1,26 1,25

Forensen-woonzone 12,9 17,4 13,9 1,33 1,33 1,33

*Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Figuur 13. Aandeel van de oppervlakte gebruikt voor het wonen, 2013 

(Bron: Kadaster).

Figuur 14. Evolutie van de oppervlakte gebruikt voor het wonen 1993-

2013 (Bron: kadaster). 



Jaarboek De Aardrijkskunde 2014 27

het oosten van Waals-Brabant. De suburbanisatie in de 
Waalse stadsgewesten grijpt vooral plaats in hun zuidelijke  
banlieue en forensenwoonzone. 

Het aandeel van de totaal bebouwde oppervlakte is nog gro-
ter (tabel 9) omdat suburbanisatie niet alleen over wonen 
gaat, maar ook over economische en dienstverlenende acti-
viteiten en over wegen die voor een deel niet gekadastreerd 
zijn en de bebouwde oppervlakte nog groter maken. Uit de 
evolutie blijkt dat de bebouwde oppervlakte in de banlieue 
en de forensenwoonzone in die periode van 20 jaar met 
één derde is toegenomen!

7	 wat	Brengt	De	toekomst?	Bevolkings-
voorUitzichten	leggen	proBlemen	Bloot	

Door de immigratie van hoofdzakelijk jonge volwasse-
nen zal de bevolking van de stadsgewesten nog een tijd-
lang groeien (tabel 10). Bevolkingsvooruitzichten zijn al-
tijd onderhevig aan een bepaalde foutenmarge. Het feit 
dat de verwachtingen in hoge mate berusten op de om-
vang van de externe migraties, brengt grote onzekerhe-
den mee, zeker op termijn. Het is om deze reden dat de 
verwachtingen 2020-2030 maar met een geringe externe 
migratiesaldo rekening houden (P.Willems e.a., 2011). 
De grootste bevolkingsaangroei is te verwachten in de cen-
trale steden, vooral in de grote steden, en dit door het groot 
saldo op de externe migraties. Dit brengt een grote vraag 
op de woningmarkt met zich mee. Al verwacht men dat de 
externe immigraties zullen afnemen, toch zal deze belang-
rijke groep omwille van zijn leeftijdsstructuur aanleiding 
geven tot een merkbare positieve natuurlijke aangroei. Die 
dan op zijn beurt verantwoordelijk is voor een toenemende 
vraag naar kinderopvang, scholen,…

De evolutie van het aantal huishoudens is niet alleen af-
hankelijk van de bevolkingsevolutie, maar ook van de 
huishoudensvorming en de evolutie van de vruchtbaar-
heid. Door de invloed van een groter geboortecijfer bij de 
bevolking van vreemde origine, zeker bij de eerste genera-
tie, is de verwachte evolutie van het aantal huishoudens in 

de centrale steden gelijkaardig met die van de bevolking. 
In de banlieue en de forensenwoonzone neemt het aantal 
huishoudens meer toe dan het bevolkingsaantal, hetgeen 
te maken heeft met de evolutie van de vruchtbaarheid, het 
uit elkaar gaan van huishoudens en de toename van de le-
vensverwachting. 

Uit deze vooruitzichten blijkt dat de problemen van bevol-
kingsgroei en de daaraan verbonden infrastructurele no-
den zich vooral in de centrale steden en in beperkte mate in 
de stadsrand situeren. Dit veronderstelt dat men aanneemt 
dat het effect van de externe migraties beperkt blijft tot die 
ruimte waar ze zich nu voordoen, namelijk de centrale ste-
den. Op dit ogenblik is dit zo omdat de bevolking met een 
niet-Belgische nationaliteit een erg beperkte invloed heeft 
op de suburbanisatie. Doorgaans gaat het over armere in-
woners met slechts beperkte middelen.

BiBliografie

–  Grimmeau J.-P., et al. Atlas bevolking, Academia Press, Gent, 2014.

–  Leemans, S., Pattyn, M., Rousseau, S. & Van der Haegen, H. (1989) 

De Belgische stadsgewesten 1981, Statistische Studieën 1989, Nati-

onaal Instituut voor de Statistiek, Brussel. 

–  Mérenne-Schoumaker, B., Van der Haegen, H. & Van Hecke, E. 

(1998) Verstedelijking, Monografie nr. 11A, Algemene Volks- en 

Woningtelling op 1 maart 1991, Nationaal Instituut voor de Statis-

tiek, Brussel. 

–  Slegers, K. (2013) Woongedragingenvan jongvolwassenen in tijd 

van post-Fordisme: op zoek naar een boerderij naast de beurs, Do-

sctoraatsproefschrift, KULeuven, 303p. 

– Van der Haegen, H. & Pattyn, M. (1979) De Belgische stadsgewes-

ten, Statistische en Econometrische Studieën (59), Nationaal Insti-

tuut voor de Statistiek, Brussel.

–  Van der Haegen, H., Van Hecke, E. & Juchtmans, G. (1996) De 

Belgische stadsgewesten 1991, Statistische Studieën nummer 104, 

Nationaal Instituut voor de Statistiek, Ministerie van Economische 

zaken. 

–  Vanduynslager, L. Wets,J., Noppe, J., Doyen G., (2013), Vlaamse 

Migratie- en Integratiemonitor 2013, Studiedienst van de Vlaamse 

Regering, Brussel 

Tabel 10 Vooruitzichten van de evolutie van het aantal inwoners en huishoudens in de Vlamse stadsgewesten (Bron: Willems P., Lodewijkx E., Studie-

dienst van de Vlaamse Regering, 2011) 

VLAANDEREN*
Geraamde

bevolkingsevolutie
2020/2010

Geraamde
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Forensenwoonzone 1,04 1,02 1,08 1,04
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tussen 2010 en 2020. 
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