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Historiek en context 
Voor de Tweede Wereldoorlog bestond er in België geen 
wetenschappelijke nationale atlas. De ‘Permanente Com-
missie voor de Atlas van België’ die binnen het Nationaal 
Comité voor Geografie werd opgericht, besloot werk te 
maken van een wetenschappelijk onderbouwde atlas zoals 
dat ook in tal van andere West-Europese landen gebeurde. 
Deze realisatie werd gefinancierd door de Koninklijke Aca-
demie voor Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten. 
Dank zij het werk van onderzoekers van alle geografische 
instituten van de Belgische universiteiten werd tussen 1950 
en 1972 de eerste ‘Atlas van België’ gerealiseerd. Deze eer-
ste atlas bestond uit 65 grote kaartbladen, die samen 286 
kaarten bevatten. De standaardschaal voor de hoofdkaarten 
bedroeg 1:500 000. 

De ontwikkelingen op economisch, demografisch, sociaal 
en politiek vlak leidden tot de publicatie van de ‘Tweede At-
las’. Van de 94 geplande kaarten waren er tot 1999 slechts 
34 gepubliceerd. In de Commissie groeide de overtuiging 
dat het om verschillende redenen zo niet verder kon: de 
lange voorbereiding- en druktijden maakten dat vele gege-
vens verouderd waren. Sneller kon er ook niet gewerkt wor-
den omwille van de hoge kostprijs voor het drukken van 
technisch-cartografisch hoogstaande kaarten ten opzichte 
van de beperkte subsidies. Bovendien was de verkoop aan 
scholen en bibliotheken sterk teruggelopen. Hiernaast 
maakte de cartografie een hele omwenteling mee. Door de 
mogelijkheden van de computercartografie konden snel 
en goedkoop heel wat (eenvoudige) kaarten geproduceerd 
worden in de afzonderlijke universiteiten en instellingen, 
later zelfs door individuele wetenschappers, op voorwaarde 
dat ze over de gegevens konden beschikken hetgeen niet 
altijd evident was/is.

Deze evolutie was verantwoordelijk voor het feit dat er geen 
atlas voorhanden was voor het onderwijs, geïnteresseerden, 
beleidsmakers,…en dat er een nijpend gebrek was aan in-
zichten in de ruimtelijke differentiatie en de dynamiek ervan 
in België. Het was dan ook welgekomen dat binnen het pro-
gramma van de censusmonografieën opgezet door de Fede-
rale Diensten voor Wetenschapsbeleid (toenmalige DWTC) 
middelen ter beschikking werden gesteld voor een weten-
schappelijke analyse van de resultaten van de Volkstelling 
van 1991 in een reeks censusmonografieën die in de loop 
van jaren 1990 door het toenmalige NIS (Nationaal Instituut 

voor de Statistiek) systematisch werden uitgegeven. Als syn-
these van de ruimtelijke aspecten van de bevindingen van 
die monografieën werd een kaartenverzameling uitgegeven 
onder de naam ‘België ruimtelijk doorgelicht’ (B.Mérenne 
et al, 1997). Deze schetst het ruimtelijk beeld van de Belgi-
sche bevolking en geeft hiervan de meest relevante patro-
nen weer. Dit geldt zowel voor de belangrijke demografische 
kenmerken van de individus als voor de kenmerken van de 
huishoudens en de kenmerken van de woningen. Uiteraard 
betekent dit ook dat er aandacht besteed wordt aan het on-
derwijs, het werken, de woon-werkverplaatsingen en ten 
slotte ook aan de welstand van de bevolking. Omdat het een 
nummer was van het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
werd deze kaartenverzameling op een A4 formaat uitgege-
ven, waarbij de kaarten doorgaans op een halve pagina zijn 
weergegeven zodat de overblijvende ruimte voor de com-
mentaar kon gebruikt worden.

Door het uitschrijven in 2000 van een programma ‘ATLAS’ 
wenste Federaal Wetenschapsbeleid meer gewicht te geven 
aan de ruimtelijke aspecten zodat naast een reeks monogra-
fieën die nu de resultaten van de Sociaal-economische en-
quête (SEE) (inhoudelijk hetzelfde als de Volkstelling) van 
2001 zouden analyseren, ook de totstandkoming van een 
atlas voorzien was die de hierboven aangehaalde leemte zou 
opvullen. Dit zou de ‘Derde Atlas van België’ worden. 

de derde AtlAs VAn België 
Omdat de atlas zich situeert in de analyse van de SEE is 
het niet te verwonderen dat de thema’s overwegend sociaal-
economisch zijn. Maar toch gaat deze atlas heel wat verder 
dan louter een analyse van de gegevens van de SEE van 
2001. Enerzijds is er een verruiming in de tijd in die zin 
dat er aan de evolutie, aan de dynamiek veel belang wordt 
gehecht. Hierbij worden dus vergelijkingen gemaakt waar 
nuttig met gegevens van de Volkstelling van 1991 of 1981 
en soms analysen gemaakt over een halve eeuw of nog lan-
ger zoals in de volumes omtrent bevolking, landbouw en 
politiek. Anderzijds is er een verruiming qua gebruik van 
databanken. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van de 
gegevens van de SEE maar ook van andere databanken zo-
als die van de RSZ, de landbouwtellingen, verkiezingsre-
sultaten, uiteenlopende databanken van ADSEI (de nieuwe 
benaming van het NIS). Dit laatste hangt ook samen met 
een verruiming van de onderwerpen. Het gaat niet louter 
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over demografie en huisvesting, de zwaartepunten van de 
SEE, maar ook over economische aspecten, politieke geo-
grafie, stedelijke aspecten en platteland en landbouw. Hier-
na wordt op de inhoudelijke aspecten verder ingegaan. Om 
sommige interpretaties te vergemakkelijken werden ook 
een aantal kaarten omtrent fysische gegevens uit de Twee-
de Atlas overgenomen in het deel over de landschappen. 

Ook het formaat van de atlas is nieuw. De meest gedetail-
leerde kaarten waarop heel België wordt voorgesteld, kun-
nen op een schaal van 1: 1 000 000 worden gepubliceerd, 
maar voor een hele reeks gegevens volstaan kaarten op een 
schaal 1:2 000 000 waardoor vier kaarten op één pagina 
kunnen worden weergegeven. In uitzonderlijke gevallen 
wordt er zelfs met nog kleinere kaarten gewerkt. 

De nieuwe atlas is niet louter een verzameling van kaarten. 
Het bevat een grondige tekstanalyse van de behandelde 
thema’s. De verschillende atlasdelen werden gerealiseerd 
door ploegen van meerdere universiteiten. Naast het in-
houdelijk aspect moet er in een atlas ook veel aandacht be-
steed worden aan het cartografische luik, onder meer voor 
de homogeniteit doorheen de verschillende atlasdelen. 
Daarom heeft Federaal Wetenschapsbeleid de cartografi-
sche eindredactie van de atlas toevertrouwd aan specialis-
ten terzake, nl. professor Philippe De Maeyer van de Vak-
groep Geografie van de Universiteit Gent en aan professor 
Jean-Paul Donnay van de Laboratoire SURFACES van de 
Universiteit van Luik.

Zes delen en een inleiding 
Om de Atlas in te leiden heeft wetenschapsbeleid beslist 
een leeswijzer te laten opstellen (24 p.). In deze leeswijzer 
wordt de lezer geconfronteerd met het begrip ‘atlas’. De 
geschiedenis van de atlas en in het bijzonder die van de 
nationale atlassen wordt aansluitend behandeld. Daarna 
worden de zes atlasdelen voorgesteld. Ten slotte wordt 
de lezer wegwijs gemaakt in de basisprincipes van een 
wetenschappelijk gefundeerde cartografie.

eerste deel: Politieke geografie
(C. Vandermotten, met de medewerking van C. kesteloot 
en P.Saey)

Naast de voorstelling van de administratieve en politieke 
ruimten waarin België tot stand is gekomen, van de com-
plexe structuren van het ancien régime tot de huidige fede-
rale structuur, tracht de atlas inzicht te geven in de manier 
waarop het politieke leven zich gaandeweg heeft gestructu-
reerd. Zo krijgt men een beter zicht in de stempatronen die 
vaak heel wat langer standhouden dan de oorzaak die er ten 
grondslag aan ligt. De atlas tracht ook de sociologische di-
mensie van het kiezerkorps in kaart te brengen die ruimte-
lijk heel wat meer verschilt dan gedacht. De atlas analyseert 
ook de ruimtelijke structuren van de burgermaatschappij, 

waarvan de verschillende ruimtelijke patronen het mogelijk 
maken een beter inzicht te krijgen in sommige kenmerken 
van het kiezerspubliek. Een voorbeeld: zo vallen de correla-
ties op tussen de ruimtelijke verdeling van de groene stem-
men en de personen die aan Greenpeace en vooral aan Am-
nesty International schenken. Hieruit blijkt het gewicht van 
de intellectuele middenklasse en van de in de non-profitsec-
tor werkende mensen in het groene kiezerspubliek. 

Tweede	deel: Landschap,	platteland	en	
landbouw
(e.Van Hecke, M.antrop, S.Schmitz, V.Van eetvelde, 
M.Sevenant)

Er zijn zoals de titel het laat vermoeden drie grote delen. In 
de eerste plaats komt het landschap aan bod met een be-
spreking van de grote verklarende factoren die geleid heb-
ben tot de landschappelijke differentiatie van België, zowel 
de fysische factoren als de menselijke factoren waarbij deze 
in een historische context worden behandeld. Vervolgens 
worden de landschapsindelingen in België besproken:  de 
landschapstypologie in Europa en wordt een landschapska-
raktertypologie voor België voorgesteld. Hiernaast zijn er en-
kele illustraties van de ontwikkeling van het landschap aan 
de hand van concrete cases. Dit onderdeel eindigt met een 
bespreking van Belgische en internationale regelgeving om-
trent het landschap. Het tweede onderdeel handelt over het 
platteland als leef- en recreatieruimte en het derde onderdeel 
over de landbouw met eerst een algemene bespreking van 
de productie en de productiefactoren van de Belgische land-
bouw terwijl hierna de regionale aspecten van de bedrijfs-
structuur en de productie worden behandeld. 

Derde deel: Steden
(j.-M. Decroly, C.kesteloot, e.Van Hecke)

Dit deel van de atlas heeft als doel de verschillende facet-
ten van de verstedelijking in België voor te stellen, via een 

Figuur 1: Het kaftblad van de leeswijzer van de derde Atlas van België.
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combinatie van analyse op kleine schaal van het stedennet 
en analyse op grote schaal van de interne kenmerken van 
de stedelijke gebieden in het bijzonder van de grote steden. 
Het eerste deel toont hoe het stedennet opgebouwd werd 
doorheen de economische geschiedenis van Europa. In het 
tweede deel komen de interne structuren van de steden 
aan bod. Enerzijds wordt voorgesteld hoe de belangrijkste 
steden hun residentiële en economische ruimten hebben 
ingericht en hoe hun ruimtelijke differentiatie er nu uitziet 
in het licht van de vroegere structurering van de stedelijke 
ruimte en door de huisvestingsmarkt gegenereerde mecha-
nismen van ruimtelijke segregatie. 

Vierde deel: Wonen
(I.Thomas,	D.Vanneste)

In dit deel van de atlas staat wonen centraal, meer bepaald 
de woningen, hun ligging, hun staat (ouderdom, grootte, 
comfort), hun kenmerken (eigendomsstatuut, bezettings-
graad) en hun bewoners, met als doel de woonomstandig-
heden en de verbanden tussen woning, bewoner en omge-
ving te beschrijven en te begrijpen. De belangrijkste ver-
anderingen tussen 1991 en 2001 worden ook onderzocht. 
Naast de SEE worden ook andere databanken gebruikt o.m. 
om meer economische aspecten te bestuderen als huurprij-
zen, aankoopprijzen, grondprijzen,..Meestal grijpt de ana-
lyse plaats aan de hand van kaarten van België op gemeen-
telijk niveau maar er worden ook voorbeelden besproken 
van de woningmarkt op schaal van de statistische buurten. 

Vijfde deel: economische activiteiten
(B.Mérenne-Schoumacker, a.Verhetsel, j.M.Decroly, 
C.Vandermotten, D.Vanneste)

In dit deel wordt het ruime thema van de economische 
activiteiten voorgesteld zoals de werkgelegenheid, de bui-
tenlandse investeringen, het vervoer, het toerisme of de 
buitenlandse handel. De Belgische economische ruimte 
wordt in al haar diversiteit en complexiteit voorgesteld. De 
nadruk ligt op de recente dynamiek van de lokalisatie van 
de belangrijkste economische sectoren en activiteitstak-
ken maar aangezien de lokalisatie van activiteiten aansluit 
op de ruimtelijke structuren die het resultaat zijn van een 
lange evolutie, wordt bijzonder aandacht geschonken aan 
het ontstaan van de grote economische ruimten. Tevens 
wordt de structuur van de arbeidsmarkt behandeld met de 
geografie van de ruimtelijke organisatievormen van de ar-
beidsmarkt: dynamiek van de werkloosheid, flexibilisering 
van de arbeid,…. 

Zesde deel: Bevolking
(J.-P.Grimmeau,	T.Eggerickx,	E.Van	Hecke,	P.Deboosere,	
S.gadeyne)

In dit deel komen de klassieke aspecten van de bevolkings-
geografie aan bod maar ook een reeks belangrijke sociaal-
economische kenmerken van de bevolkingsgroepen. In de 

eerste plaats wordt de bevolkingssituatie beschreven bij de 
SEE van 2001 maar ook de dynamiek ervan in de laatste 
decennia. Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken 
aan de gezondheid: bij de SEE van 2001 werd voor de eer-
ste maal de bevolking bevraagd over haar perceptie van de 
gezondheid en tevens worden de ruimtelijke patronen van 
de grote doodsoorzaken geanalyseerd. 

een numeriscHe AtlAs

Ook de papieren editie van de Derde Atlas is met het ver-
ouderingsprobleem geconfronteerd. Het totstandkomings-
traject heeft op zich een lange tijdsduur gekend, en een 
volgende editie is niet meteen voorzien. Daarom heeft de 
Commissie van de Atlas het initiatief genomen om de pa-
pierenversie aan te vullen met een web-atlas. In 2011 is 
een proefproject beschikbaar (http://www.atlas-belgique.
be) voorlopig in het Frans omdat het uitgewerkt is door 
de voornoemde cartografische dienst van de Universiteit 
van Luik en dit dank zij de subsidies van Federaal Weten-
schapsbeleid. De definitieve versie zal uiteraard tweetalig 
zijn en veel meer inhouden dan het bestaande project. Op 
het adres http://www.atlas-belgique.be/didac.htm vind je een 
didactische inleiding die je helpt bij het gebruik van het 
bestaande materiaal. Hier zijn voorbeelden van kaarten te 
vinden die betrekking hebben op zelfde variabelen als die 
in de Atlas voorkomen, maar nu recenter. 

Een web-atlas laat niet alleen toe om kaarten uit de pa-
pieren versie te actualiseren, hij wil ook de mogelijkheid 
bieden om aanvullende kaarten te maken die geen plaats 
vonden in de papieren versie bij gebrek aan ruimte. De 
web-atlas vervangt de papieren versie niet:  deze blijft de 
basis vormen door de onderbouwende tekst die wordt aan-
geboden. De web-atlas bevat geen analyse van de kaarten. 
De gebruikte software heet GEOCLIP en deze webatlas be-
vindt zich op een externe server. 

WAAr Bestellen?
De atlassen kunnen besteld worden op de website van aca-
demiapress www.academiapress.be of via e-mail naar info@
academiapress.be. De leeswijzer kost 10 euro. Deze is per 
1.8.2011 beschikbaar evenals de delen 1 (politieke geogra-
fie), 2 (landschap, platteland en landbouw) en 4 (wonen). 
Elk van die delen kost 30 euro (+ verzendingskosten). In 
de lente 2012 zal het deel 6 (bevolking) beschikbaar zijn. 
Dit deel zal evenals het deel van de economische aspecten 
duurder zijn aangezien deze delen omvangrijker zijn. De 
delen Economische aspecten en Steden zullen ook in 2012 
verschijnen.
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