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1. Inleiding 
 
De evaluatie en de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen is een taak van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening op 
Vlaams niveau. Op korte termijn wordt de noodzaak van een partiële 
herziening afgewogen. Enkele prioritaire aandachtspunten zijn wonen, 
werken, vrije tijd en mobiliteit. Het gevoerde onderzoek kadert in deze 
context.  
 
Momenteel heeft de Vlaamse Overheid te weinig zicht op de ruimtelijke 
weerslag van de migraties in en naar Vlaanderen. Het bestaande 
onderzoek beperkt zich voornamelijk tot de grootsteden, tot 
stadsgewestelijk niveau, tot niveau van de migratiebekkens of tot de 
bestaande bestuurlijke indelingen. Er is hiernaast behoefte aan een 
meer ruimtelijke benadering die toelaat een regionaal gediversifieerde 
beleidsvertaling te maken. Er is nood aan een duidelijk inzicht in de 
trends en evoluties die merkbaar zijn binnen de in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen opgenomen beleidsindeling.  
 
In dit onderzoek namen we de volgende 4 thema’s uit het 
migratieonderzoek onder de loep:  
 

1. Trends en evoluties die merkbaar zijn binnen de in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen opgenomen ruimtelijke 
beleidsindeling. 

2. Trends en evoluties die merkbaar zijn binnen specifieke regio’s, 
met name de kust en de grensstreek met Nederland en Wallonië. 

3. Onderzoek van specifieke kenmerken en trends van de migratie 
aan de hand van een aantal (context) indicatoren (o.a. 
bouwgrond- en woningprijzen, ouderenvoorziening, …). 

4. Regio’s waar significante ruimtelijke trends inzake migratie zijn 
vast te stellen maar die niet noodzakelijk samenhangen met 
bestaande geografische of beleidsmatige indelingen. 

 
Om dit alles te onderzoeken, werd vertrokken van een dataonderzoek 
van de migratiegegevens waarna we door middel van case-studies in 
specifieke gebieden de bekomen resultaten zijn gaan nuanceren en 
duiden. Deze nuanceringen betekenen echter niet dat we bevindingen uit 
de case-studies mogen extrapoleren naar soortgelijke gebieden. 
Hiervoor is bijkomend onderzoek aangewezen. 

 
De vier cases die we onderzochten, waren Middelkerke (i.f.v. 
kustmigratie), Lanaken (i.f.v. grensmigratie met Nederland), Sint-
Genesius-Rode (i.f.v. migratie met Wallonië) en de as Gent-
Dendermonde (i.f.v. randstedelijk gebied en suburbanisatie en i.f.v. 
landelijk gebied met hoge migratiedruk en uitdijende suburbanisatie). Op 
basis van interviews en terreinwaarnemingen hebben we de 
belangrijkste trends uit het dataonderzoek verder onderzocht. 
 
De migratiedata werden ter beschikking gesteld door de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering. Zij herwerkten de gegevens die ze bekwamen 
bij de Algemene Directie Statistiek (het voormalige NIS) in handige en 
gebruiksvriendelijke kubussen.  
 
 
 
In deze samenvatting worden de belangrijkste onderzoeksresultaten 
voor het beleid uit het rapport naar voor gehaald en bondig besproken. 
Wie graag een bredere kijk heeft op de migratietrends en evoluties kan 
daartoe het volledige onderzoeksrapport en de daarbij horende bijlagen 
raadplegen. 
 
 
Het onderzoek werkt enkel met gegevens op gemeenteniveau. 
Verhuisbewegingen binnen een gemeente worden dus niet belicht. 
Beschreven trends en fenomenen zijn bovendien enkel bekeken vanuit 
onderzoek naar verhuisbewegingen van individuen. Andere aspecten die 
bijvoorbeeld samenhangen met fenomenen als verstedelijking, 
suburbanisatie, … komen dus niet aan bod. Het onderzoek richt zich 
enkel op de periode 1997-2003. 
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2. Opvallende trends 
 
 
Suburbanisatie is nog steeds een actuele trend, zo blijkt uit dit 
onderzoek. Er was wel een afname merkbaar tot 2001, maar nadien 
zette zich weer een toename van de stadsvlucht in. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (incl. VSGB1) overschrijden de waarden van de 
suburbanisatie in 2003 (-4.005 inwoners) de waarden van 1997 (-
2.499 inwoners). In Antwerpen is dit nog niet het geval en zeker niet in 
Gent, waar er in 2001 zelfs geen suburbanisatie meer was. We zien de 
suburbanisatie bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de jongvolwassenen 
(18-26 jaar), die wel naar de grootstedelijke gebieden trekken. 
Bij de regionaalstedelijke gebieden merken we enkel een duidelijke 
suburbanisatie in Leuven. De kleinstedelijke gebieden kennen geen 
suburbanisatie. Het zijn vooral gezinnen met kinderen die er zich 
vestigen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat we de indeling 
van het RSV toepassen op gemeentelijk niveau waardoor er ook 
landelijke kernen zijn opgenomen in de kleinstedelijke gebieden. 
 
De populairste gebieden in Vlaanderen bij de binnenlandse migraties zijn 
de randen rond Brussel en Leuven en het kustgebied. Dit zijn gebieden 
die een specifieke interne druk ondervinden. Verliesgebieden situeren 
zich vooral in het noorden van Antwerpen, in het oosten van Limburg en 
rond Kortrijk en Brugge. Indien we dit veralgemeend beschrijven, 
kunnen we stellen dat vooral de randgebieden van Vlaanderen (met 
uitzondering van de kust) inwoners verliezen aan andere regio’s in 
Vlaanderen. 
 
Het kustgebied trekt vooral 41-60 jarigen en 60-plussers aan (jaarlijks 
resp. +1.236 en +938 inwoners in de periode 2001-2003). Deze trend 
nam toe tot en met 2001 en bleef in 2002 en 2003 ongeveer constant. 
Het gaat hier vooral om pensioenmigraties en een vervroeging van dit 
fenomeen. Dit zijn vaak gezinnen waarvan de kinderen het huis verlaten 
hebben en dan naar de kust verhuizen. Door een toenemend aantal 
tweede verblijven aan de kust wordt dit fenomeen nog versterkt. 
Uit de case Middelkerke, die we in dit verband onderzochten, blijkt dat 
de inwijkelingen zich hoofdzakelijk vestigen in de zone tegen de kustlijn 

                                                
1 VSGB= Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel 

waardoor dit gebied moeilijk betaalbaar is geworden voor de 
oorspronkelijke bewoners.  
 
Buitenlanders die naar België verhuizen, kiezen vooral voor de grootste 
steden als leefomgeving. Deze keuze compenseert de binnenlandse 
verliezen die er zijn en zorgt ervoor dat de bevolking hier in totaal 
toeneemt ten gevolge van migraties.  
In het grensgebied met Nederland is er een grote netto-inwijking vanuit 
Nederland. Uit de data blijkt dat deze trend blijft toenemen tijdens de 
onderzoeksperiode (van +1.648 inwoners in 1997 naar +4.412 
inwoners in 2003). Dit gebied verdient dus een verhoogde aandacht van 
het beleid. Uit de case-studie Lanaken blijkt dat de migratie vanuit 
Nederland in Lanaken ook ruimtelijke uitbreiding neemt. 
 
Vanuit het grensgebied met Wallonië en vanuit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (incl. een brede rand daar omheen) zien we 
relatief veel mensen de oversteek maken naar Wallonië (jaarlijks 
gemiddeld 4.503 in de periode 2001-2003). Ze vestigen zich 
hoofdzakelijk net voorbij de taalgrens. Een verklaring voor dit fenomeen 
is het prijsverschil in woningen en bouwgronden tussen Vlaanderen en 
Wallonië en het nog landelijke karakter van de streek. Uit onze data 
kunnen we geen duidelijke evolutie opmerken tussen 1997 en 2003. 
 
 
Dit zijn de belangrijkste migratietrends en evoluties die we konden 
vaststellen. Nu zullen we deze trends en evoluties kort toelichten met 
resultaten uit het onderzoek.  
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3. Algemene ruimtelijke trends 
 
 
In dit onderzoek bekeken we de interne (binnen België, incl. van en naar 
Wallonië) en de externe migraties (van en naar het buitenland) apart, 
omdat dit twee verschillende fenomenen zijn. Interne migraties zijn 
verhuisbewegingen die vooral over korte afstand plaatsvinden. 
Suburbanisatie en invloed van leeftijd op de woonwensen zijn twee 
belangrijke kenmerken. Externe migraties daarentegen zijn meestal 
verhuisbewegingen over grotere afstanden en hierbij is er een voorkeur 
voor de stedelijke omgevingen. Deze verschillen zien we duidelijk op 
Kaart 1 en op Kaart 22.  
 
Vooral het kustgebied en de rand rond het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) winnen aan inwoners door binnenlandse migraties (zie 
Kaart 1). De grote steden Antwerpen, Gent, Leuven en het BHG 
verliezen inwoners. Opvallend is ook dat enkele randgebieden in 
Vlaanderen inwoners verliezen aan andere Belgische gemeenten. Zo is 
er een zone rond Kortrijk en een gebied rond Brugge, maar ook in het 
noorden van de provincie Antwerpen en in het noordoosten van Limburg 
vertrekken er meer inwoners naar andere Belgische gemeenten dan dat 
er toekomen. 
De gemeenten met de grootste aantrekking van verhuizers binnen België 
zijn vooral het kustgebied en de zone ten oosten en ten westen van het 
BHG. Ook rond Heist-op-den-Berg is er een zone met een relatief groot 
binnenlands vestigingsoverschot. Deze gebieden verdienen extra 
aandacht van het beleid, omdat ze een relatief grote inwijking kennen 
die voor een druk kan zorgen op de woningmarkt. 
 
Vanuit het buitenland zijn vooral de grote steden, de kust en het 
grensgebied met Nederland populaire bestemmingen (zie Kaart 2). Er 
zijn dan weer relatief grote verliezen in het gebied tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Leuven.  

                                                
2 Op onze kaarten stellen we telkens Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor, maar het moet duidelijk zijn dat wanneer we 
van interne migraties spreken, de migraties van en naar Wallonië ook 
zijn opgenomen. De kaarten zijn in feite een zoom op de situatie in 
Vlaanderen en het BHG. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze buitenlanders in het BHG 
zijn toegekomen, dan naar de rand zijn verhuisd en nadien weer naar 
het buitenland vertrekken. 
 
Wanneer we binnenlandse en buitenlandse migraties optellen, krijgen 
we de totale migratiedynamiek. Die is ruimtelijk voorgesteld in Kaart 3. 
Op deze kaart zien we dat de meeste gemeenten hun inwonersaantal 
zien stijgen door migraties. Enkel rond Kortrijk en Brugge zijn er twee 
duidelijke zones die hun inwonersaantal zien dalen ten gevolge van 
migraties. 
 
De gemeenten met de hoogste totale vestigingsoverschotten (= 
gemeenten met totale migratiedruk) zijn vooral de kustgemeenten en de 
grote steden Antwerpen, Gent en het BHG. Ook aan de grens met 
Nederland komen er enkele gemeenten naar voor die een relatief hoge 
instroom kennen (o.a. Mol, Lommel, Bocholt, Hoogstraten en Maaseik). 
 
In Figuur 1 geven we een overzicht van de migratiestromen van en naar 
Vlaanderen in absolute waarden. Jaarlijks, over de periode 2001-2003, 
komen er in Vlaanderen gemiddeld zo’n 11.800 inwoners bij vanuit het 
buitenland en meer dan 5.000 vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Vanuit Vlaanderen is er een jaarlijkse netto-uitstroom van meer 
dan 1.700 inwoners naar Wallonië. 
 

Figuur 1: Migratiestromen van en naar Vlaanderen (absolute jaarlijkse 
aantallen voor de periode 2001-2003) 
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Kaart 1: Intern migratiesaldo in de periode 2001-2003 in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (herkomst en bestemming Vlaanderen, 
Wallonië en het BHG) 
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Kaart 2: Extern migratiesaldo in de periode 2001-2003 in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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Kaart 3: Totaal migratiesaldo in de periode 2001-2003 in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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Verklaringen a.d.h.v. indicatoren: 
 
Het blijkt moeilijk om de migratiedynamiek te koppelen aan externe 
variabelen zoals bouwgrondprijzen, woningprijzen, aandeel 
appartementen of ééngezinswoningen, ouderenvoorzieningen, … 
We kunnen namelijk niet van statistisch aantoonbare verbanden spreken 
tussen de migratiedata en de andere variabelen. Het gebrek aan een 
statistisch aantoonbare correlatie kan aan verscheidene factoren te 
wijten zijn. Enerzijds is er het feit dat we met gemeentelijke data werken 
waardoor bijvoorbeeld geen onderscheid kan gemaakt worden tussen 
wijken met verschillende woontypologieën. Anderzijds is er nog de 
invloed van externe factoren op beide variabelen die ervoor zorgen dat 
er statistisch geen eenduidige rechtstreekse verbanden zijn waar te 
nemen. Zo is er invloed op de woningmarkt van kostprijsfactoren (o.a. 
prijzen en hypotheekrente), demografische factoren en van het 
beschikbaar inkomen3. 
In deze materie zijn er nog potenties voor eventueel verder onderzoek. 
Een onderzoek op een lager niveau dan het gemeenteniveau behoort 
hier tot de mogelijkheden. Hierdoor kunnen de correlaties tussen 
migratiedata en woontypologieën een beter resultaat opleveren. 
 
 

4. Evolutie van de suburbanisatie 
 
 
Suburbanisatie blijft natuurlijk één van de opvallendste fenomenen 
binnen het binnenlands migratiepatroon. In dit onderzoek bestudeerden 
we enkel de migratiestromen, maar in feite is suburbanisatie veel meer 
dan dit en betreft het ook andere functies die de stedelijke gebieden 
verlaten (o.a. handel en diensten, recreatie en industrie).  
 
Wanneer we de evolutie van de suburbanisatie bekijken binnen de 
indeling van het RSV, zien we een duidelijke trend. De suburbanisatie 
neemt af tot en met 2001 en begint nadien weer toe te nemen. In het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (incl. VSGB) overschrijden de waarden 

                                                
3 Delbeke, J. (2006). Luik III-Prognose voor de verwachte vraag naar 
nieuwbouwwoningen tot 2022. Kenniscentrum voor Duurzaam 
Woonbeleid. 

van de suburbanisatie in 2003 (-4.005 inwoners) weer de waarden van 
1997 (-2.499 inwoners). Ook in de grootstedelijke gebieden (GSG) 
Antwerpen en Gent merken we dezelfde evolutie van de suburbanisatie, 
maar hier worden de waarden van 1997 nog niet opnieuw bereikt. 
Vooral in Gent is de suburbanisatie in 2003 nog zeer beperkt. In het 
GSG Antwerpen daarentegen is er in 2003 een negatief binnenlands 
saldo van meer dan 2600 inwoners. 
 
Bij de regionaalstedelijke gebieden zien we geen duidelijke stadsvlucht. 
Enkel in Leuven is er een duidelijke suburbanisatie (stedelijk gebied 
verliest en randgemeenten winnen). 
 
In de kleinstedelijke gebieden zien we helemaal geen suburbanisatie. In 
tegendeel, deze gemeenten winnen steeds meer inwoners. We merken 
echter op dat dit de minst verstedelijkte gebieden zijn die bovendien ook 
landelijke kernen bevatten doordat we met data op gemeentelijk niveau 
werken. In die zin is verder onderzoek nodig om na te gaan of de 
inwijking hoofdzakelijk naar de stedelijke kern dan wel naar de 
omliggende landelijke kernen gaat. 
Onder andere in deze context bekeken we de case-study Gent-
Dendermonde. Dendermonde is namelijk een kleinstedelijk gebied dat 
aan inwoners wint. Hieruit blijkt echter dat de inwijkelingen in 
Dendermonde hoofdzakelijk in nieuwe verkavelingen terechtkomen die 
vooral in de landelijke kernen Grembergen en Sint-Gillis gelegen zijn. Of 
dit ook het geval is in de rest van Vlaanderen is niet nagegaan in dit 
onderzoek. 
 
De evolutie van de migratiesaldi in het buitengebied verloopt 
tegengesteld aan die van de grootstedelijke gebieden. De positieve saldi 
dalen hier tot 2001 en nemen nadien weer toe. Dit is logisch gezien de 
evolutie van de suburbanisatie. 
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Figuur 2: Evolutie van het intern migratiesaldo volgens de indeling van 
het RSV, 1997-2003 (herkomst en bestemming Vlaanderen, Wallonië en 
BHG) 

 
De intensiteit van de suburbanisatie wordt bepaald door tal van 
factoren. Zo zijn een toenemende welvaart, een lage werkloosheid en 
een lage rentevoet zaken die de bouwactiviteit stimuleren en zo blijkt 
vooral in buitengebied4.  
 
De suburbanisatie in de grote steden wordt meer dan gecompenseerd 
door de migranten uit het buitenland. Zij verkiezen juist de stedelijke 
omgeving en vestigen zich daar dan ook hoofdzakelijk. Hierdoor zien we 
dat steden als Antwerpen, Gent en Brussel in totaal geen inwoners 
verliezen door migraties, maar dat er juist inwoners bijkomen. Zo 

                                                
4 De Corte, S., P. Raymaekers, B. Vandekerckhove, K. Thaens (2003). 
‘Onderzoek naar de migratiebewegingen van de grote steden in de drie 
gewesten van België’, Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis. 

stegen de inwonersaantallen in 2003 in Antwerpen en het BHG met 
meer dan 1.000 inwoners te wijten aan migraties. In Gent kwamen er in 
2003 ongeveer 860 inwoners bij ten gevolge van migraties. 
 

5. Invloed van leeftijd op de migratiedynamiek 
 
 
De migratiedynamiek is sterk afhankelijk van de leeftijd. 
Verhuisbewegingen zijn immers vaak gebonden aan bepaalde 
levensfasen. Studeren, intrede op de arbeidsmarkt, samenwonen, 
kinderen krijgen, kinderen die het huis verlaten, … het zijn allemaal 
gebeurtenissen die het verhuisgedrag beïnvloeden.  
 
De 18-26 jarigen kiezen voor de stedelijke gebieden. Vooral steden als 
Gent, Leuven, Antwerpen en delen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest winnen aan inwoners. Dit zijn niet toevallig de steden met 
belangrijke onderwijsinstellingen voor hoger en universitair onderwijs. 
De belangrijkste redenen om naar de stad te verhuizen zijn voor deze 
leeftijdsgroep dan ook studeren, werken en zelfstandig kunnen wonen5. 
 
Het migratiepatroon van de 27-40 jarigen en hun kinderen (0-17 jaar) 
vertoont een duidelijke suburbanisatiebeweging. Ze verlaten de 
grootstedelijke gebieden ten voordele van vooral het buitengebied en de 
kleinstedelijke gebieden. Zo kennen onder andere de randen rond 
Brussel en Leuven een sterke inwijking. Door gezinsuitbreiding worden 
deze gezinnen vaak geconfronteerd met een gebrek aan woonruimte 
waardoor ze naar een grotere woning trekken6. 

                                                
5 De Corte, S., P. Raymaekers, B. Vandekerckhove, K. Thaens (2003). 
‘Onderzoek naar de migratiebewegingen van de grote steden in de drie 
gewesten van België’, Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis. 
6 Tratsaert, K. (1998). Stads(v)lucht maakt vrij: analyse van de 
verhuisstromen en een bevraging van de verhuismotieven en 
woonwensen van jonge gezinnen in het Leuvense, KUL. 
De Decker, P., P. Teerlinck en W. Vandendriessche (1995). Stad in, stad 
uit. Motieven van verhuizers. In Ruimtelijke Planning, Kluwer Editoral, 
jg.3, katern 3, pp.19-55. 
De Corte, S., P. Raymaekers, B. Vandekerckhove, K. Thaens (2003). 
‘Onderzoek naar de migratiebewegingen van de grote steden in de drie 
gewesten van België’, Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis. 
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Ook de algemene woonomgeving blijkt een factor die de suburbanisatie 
in de hand werkt. Verkeers- en parkeerproblemen en het gebrek aan 
groen en speelruimte in de stedelijke gebieden spelen hierbij een rol7. 
 
Bij de twee oudste leeftijdsgroepen (41-60 jarigen en 60-plussers) 
steken ten dele andere trends de kop op. Hier blijkt de migratie naar de 
kust een voorname verhuisstroom. Bij de 60-plussers spreken we in dat 
geval van pensioenmigraties. De stroom van de 41-60 jarigen richting 
kust wijst erop dat het fenomeen van pensioenmigraties zich reeds 
eerder manifesteert. Dit zijn vooral gezinnen waarvan de kinderen het 
ouderlijk huis verlaten hebben en die dan naar de kust verhuizen. We 
zien ook een toegenomen aantal huishoudens die een tweede verblijf 
hebben aan de kust en daarvan hun eerste verblijf maken8. 
 
 
 

6. Stedelijke gebieden en hun invloed op migraties 
 
We hebben onderzocht hoe de stedelijke hiërarchie werkt op het 
binnenlands migratiepatroon. Wij zijn hier vertrokken van de indeling in 
stadsgewesten en de stedelijke hiërarchie van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Dit zijn immers verschillende indelingen en 
beleidsmatig is het belangrijk te weten, in welke mate de indeling die 
men hanteert ook doorwerkt in de migratiedynamiek.  
 
In Kaart 4 bakenden we de invloedsgebieden van de stedelijke gebieden 
af op basis van de belangrijkste verhuisrelatie van iedere gemeente met 
een stedelijk gebied. Hieruit is gebleken dat de gemeentelijke 
migratiepatronen in Vlaanderen inderdaad sterk gelinkt zijn aan de 
stedelijke gebieden uit het RSV.  
De grootstedelijke gebieden Antwerpen, Gent en het BHG (incl. Vlaams 
stedelijk gebied rond Brussel) hebben hier de grootste invloed. De grote 
invloed van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk is te wijten aan 

                                                
7 Tratsaert, K. (1998). Stads(v)lucht maakt vrij: analyse van de 
verhuisstromen en een bevraging van de verhuismotieven en 
woonwensen van jonge gezinnen in het Leuvense, KUL. 
8 SumResearch en LAGA (2006). Op zoek naar instrumenten voor 
betaalbaar wonen aan de kust, in opdracht van de provincie West-
Vlaanderen. 

het ontbreken van belangrijke stedelijke gebieden in de buurt. Op de 
kaart zien we dat er ook kleinstedelijke gebieden zijn die een relatief 
grote invloed hebben op de migraties van enkele gemeenten. Dus 
ofschoon we geen stedelijke migratiedynamiek constateren (geen 
suburbanisatie, wel inwijking van gezinnen), hebben deze kleinstedelijke 
gebieden toch een zekere centraliteit. Het moet wel duidelijk zijn dat 
deze afbakening geen grenzen trekt tot waar de invloeden gaan, maar 
dat ze wel weergeeft tot waar de invloed het grootst is. We verwijzen 
naar het onderzoeksrapport voor meer duiding over dit thema. 
 
Bij de indeling in stadsgewesten vertrekt men van een aantal relatief 
grote stedelijke kernen die elk hun agglomeratie, banlieu en 
forensenwoonzone krijgen toegewezen op basis van enkele criteria (o.a. 
pendel naar werk en school, bevolkingsdichtheid, typologie van de 
woningen).  
 
Om het Vlaamse grondgebied in te delen vertrekt men in het RSV van 
een stedelijke hiërarchie die gebaseerd is op het niveau van de 
verzorgende functies van een woonkern en de aard en intensiteit van de 
relaties die deze functies met zich meebrengen. Zo worden grote 
steden, regionale steden en kleine steden onderscheiden, waarna 
randstedelijke gebieden rondom deze steden worden toegevoegd. 
 
Uit het onderzoek blijkt dus dat er meerdere stedelijke gebieden zijn die 
een invloed hebben op de migraties van aangrenzende gemeenten (zie 
Kaart 4) dan diegene die opgenomen zijn in de ruimtelijke indeling 
volgens de stadsgewesten. Naast grootstedelijke en regionaalstedelijke 
gebieden zijn er namelijk ook kleinstedelijke gebieden die een invloed 
hebben op de migratiedynamiek in hun directe omgeving. 
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Kaart 4: Afbakening van de invloedsgebieden van de stedelijke gebieden op basis van de belangrijkste verhuisrelaties 
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7. Gebieden met een specifieke migratiedynamiek 
 
 
Het onderzoek zoomt tot slot in op regio’s die een specifieke 
migratiedynamiek bezitten en die los staan van reeds bestaande 
beleidsindelingen. Er zijn drie regio’s waarvan gekend is dat ze een 
specifieke migratiedynamiek bezitten, namelijk: (zie Kaart 5) 

- Het kustgebied 
- Het grensgebied met Nederland 
- Het grensgebied met Wallonië 

 
We identificeren nog zes andere regio’s die een specifieke interne 
migratiedynamiek bezitten (zie Kaart 7): 

- Enkele gemeenten in het noorden van Antwerpen 
- De regio Brugge-Eeklo 
- De regio Kortrijk 
- De oost- en westrand van Brussel 
- Enkele gemeenten langs de E40 Brussel-Luik en langs de 

E314 Leuven-Lummen 
- De regio Limburg 

 
 

7.1. Kustgebied, grensgebied met Nederland en Wallonië 
 
Het belang van de invloed van zowel de migraties met het kustgebied, 
met Wallonië als met Nederland is zeker niet te onderschatten. In de 
drie specifieke gebieden is de impact van deze drie trends groot. Dit 
blijkt o.a. uit de drie case-studies die we in dit verband onderzochten, 
namelijk Middelkerke, Lanaken en Sint-Genesius-Rode. 

 
We kunnen de impact van de drie specifieke migratietrends vergelijken 
uitgaande van de absolute cijfers. Maar doordat de gebieden qua 
grootte niet vergelijkbaar zijn en doordat de invloed van stedelijke 
gebieden heel groot is, geeft dit een vertekend beeld. Zo is ongeveer 
72% van de mobiliteit met Wallonië in het geselecteerde grensgebied 
afkomstig van het BHG en is er een netto-inwijking van meer dan 7.000 
inwoners uit het buitenland (incl. Nederland) in de grenszone met 
Nederland, waarvan meer dan de helft naar Antwerpen trekt. 
Een eerlijkere manier is de drie trends te vergelijken aan de hand van 
relatieve cijfers (per 10.000 inwoners). Dan constateren we dat de 
interne migratiesaldi ten aanzien van het kustgebied de grootste 
waarden hebben, namelijk meer dan 100/10.000 inwoners. Hierna komt 
de migratie met Nederland in het geselecteerde grensgebied met een 
migratiesaldo van meer dan 50/10.000 inwoners. De migratiesaldi met 
Wallonië zijn het kleinst in relatieve waarden. Hier schommelt het 
migratiesaldo ten aanzien van Wallonië rond –20/10.000 inwoners. 
 
Samengevat kunnen we dus stellen dat de impact op de drie specifieke 
gebieden het grootst is in het kustgebied. Hierna komen het grensgebied 
met Nederland en als laatste het grensgebied met Wallonië. 
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Kaart 5: Afbakening van het kustgebied, grensgebied met Nederland en het grensgebied met Wallonië 
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7.1.1. Het Kustgebied 
 
Zoals we reeds zagen bij de ruimtelijke analyse van de migraties is het 
kustgebied zowel intern (binnenlands) als extern (buitenlands) een 
populaire bestemming. Intern is dit vooral het geval bij de 41-60 jarigen 
en bij de 60-plussers. Zoals reeds vermeld gaat het hier om 
pensioenmigraties en om een vervroegd optreden van dit fenomeen (41-
60 jaar). 
 
Voor beide leeftijdklassen zien we dat het positief migratiesaldo ten 
aanzien van het kustgebied toeneemt tot 2001 (zie Figuur 3 en Figuur 
4). Hierna blijft de netto-instroom ongeveer constant. Jaarlijks komen 
er in de periode 2001-2003 resp. +1.236 (41-60j) en +938 inwoners 
(60+) bij. 
 

Figuur 3: Evolutie van de inwijking, uitwijking en het migratiesaldo in het 
kustgebied voor de leeftijdsklasse 41-60 jaar, 1997-2003 
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Figuur 4: Evolutie van de inwijking, uitwijking en het migratiesaldo in het 
kustgebied voor de leeftijdsklasse 60-plussers, 1997-2003 
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We onderzochten in dit kustgebied de case Middelkerke om de 
geconstateerde trends en evoluties te toetsen en om hiervan een 
ruimtelijk beeld te kunnen vormen. 
Uit deze case blijkt dat de inwijkelingen zich hier vooral in de zone langs 
de kustlijn vestigen die gekenmerkt wordt door appartementsgebouwen.  
Tot in de jaren 1990 bleef dit zelfs beperkt tot de eerste 200m (zone 
tussen de dijk en de Koninklijke Baan). Omdat die zone intussen volledig 
volgebouwd is, zien we dat de migratiedruk zich landinwaarts verder 
verplaatst, maar zich toch beperkt tot de eerste zone, die zodoende 
moeilijker betaalbaar geworden is voor de Middelkerkenaar zelf. 
 
Het ganse achterland in Middelkerke staat dus niet onder rechtstreekse 
migratiedruk van de tweede verblijvers en de pensioenmigraties. Het is 
echter wel zo dat de druk in deze gebieden ook is toegenomen, omdat de 
eigen inwoners moeten uitwijken naar het (goedkopere) achterland. 
 
Algemeen kunnen we stellen dat de migratiedruk in Middelkerke niet 
afneemt en ook ruimtelijk uitbreiding kent. Maar de tweede verblijvers 
en de pensioenmigraties zetten in Middelkerke zeker nog geen directe 
migratiedruk op de polders of omliggende gemeenten. Of dit ook het 
geval is voor de rest van de kust is niet nagegaan in dit onderzoek. 
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7.1.2. Grensmigratie met Wallonië 
 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de migratie met Wallonië vooral significant is 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een brede rand daar omheen 
en in een strook van gemeenten gelegen langs de taalgrens. Deze 
gemeenten verliezen vooral inwoners aan Wallonië. Enkel het 
kustgebied, waar de migratie met Wallonië ook significant is, en enkele 
andere West-Vlaamse gemeenten winnen inwoners uit het Waalse 
landsgedeelte.  
 
In deze grensgemeenten constateren we dus een netto-uitwijking naar 
Wallonië (jaarlijks gemiddeld 4.503 in de periode 2001-2003, 72% 
hiervan komt van het BHG). Deze verhuizers vestigen zich hoofdzakelijk 
net over de taalgrens. Hun verhuismotivatie heeft vooral te maken met 
het feit dat de bouwgrond- en woningprijzen daar lager zijn en omwille 
van het landelijke karakter. We zien geen duidelijke evolutie in deze 
trend tussen 1997 en 2003. 
 
Als case-study voor dit grensgebied met Wallonië werd Sint-Genesius-
Rode onderzocht. Vooral de invloed van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest speelt hier een belangrijke rol. In het centrumgebied van Sint-
Genesius-Rode komen er vooral mensen toe vanuit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (suburbanisatie). De eigen bevolking wijkt 
bijgevolg vaak uit naar andere gemeenten in Vlaanderen en Wallonië 
waar de vastgoedprijzen lager liggen. 
In de woonparken van de gemeente vestigen zich vooral rijkere niet-
Belgen die al dan niet afkomstig zijn uit het BHG. De migratiedynamiek is 
hier echter niet echt groot omdat er weinig nieuwe bouwgronden op de 
markt komen.Of deze trends ook zijn vast te stellen in de rest van het 
grensgebied met Wallonië is niet nagegaan in dit onderzoek. 
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Kaart 6: Migratiesaldo ten aanzien van Wallonië in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2001-2003 
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7.1.3. Grensmigratie met Nederland 
 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de inwijking vanuit Nederland in het 
grensgebied blijft toenemen (zie Figuur 5). Doordat de uitwijking naar 
Nederland ongeveer constant blijft tijdens de onderzoeksperiode, neemt 
de netto-instroom er dus toe. Het gaat hier van +1.648 inwoners in 
1997 naar +4.412 inwoners in 2003. 
Zoals we zagen in de ruimtelijke analyse van de binnenlandse migraties 
zijn er zowel in Antwerpen als in Limburg grensgemeenten die intern 
inwoners verliezen. Deze verliezen worden meer dan gecompenseerd 
door de inwijking vanuit Nederland. 
 

Figuur 5: Evolutie van de inwijking, uitwijking en het migratiesaldo ten 
aanzien van Nederland in de geselecteerde grensgemeenten, 1997-
2003 
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Volgens een publicatie van het Nederlandse Centraal Bureau voor de 
Statistiek9 bestaat het merendeel van de emigranten vanuit Nederland 
uit autochtonen die voor minder geld een betere woning kunnen kopen. 
Het verschil in woningprijzen tussen Nederland en België zou dus een 
belangrijke rol spelen.  
 
Om extra duiding te bieden bij de vaststellingen die we deden in het 
grensgebied met Nederland, hebben we in Lanaken onderzocht hoe die 
inwijking van Nederlanders zich daar ruimtelijk vertaalt. 
Deze instroom laat zich voelen op alle segmenten van de woningmarkt. 
Voorheen was de instroom vooral voelbaar in de woonparken, maar 
momenteel kennen ook de kleinere woonkernen aan de grens met 
Nederland en het centrum een sterke instroom. In de kleinere 
woonkernen trekken ze vooral naar ééngezinswoningen terwijl dit in het 
centrum van Lanaken vooral appartementen zijn. 
 
De lokale (Lanaakse) woondynamiek vinden we nog terug in de kleinere 
verkavelingen die het dichtst aansluiten bij het centrum. 
 
De Nederlandse druk op de woningmarkt in Lanaken nam dus een 
ruimtelijke uitbreiding. Of dit ook het geval is voor de rest van het 
grensgebied met Nederland is niet nagegaan in dit onderzoek. 
 

                                                
9 CBS (2006). ‘Emigratie van autochtonen naar België’, 23 juni 2006. 
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7.2. Andere gebieden met specifieke migratietrends 
 
Tot slot stippen we nog enkele gebieden aan die een specifieke 
migratiedynamiek kennen en die hiervoor nog niet expliciet bestudeerd 
werden. Dit is geen bindende indeling van regio’s, maar louter een 
indicatieve oefening op basis van de migratiedata. Op Kaart 7 zijn deze 
verschillende gebieden gesitueerd. 
Het valt op dat vooral de randgebieden in Vlaanderen (regio Kortrijk, 
regio Brugge, het Oosten van Limburg en het noorden van Antwerpen) 
inwoners verliezen aan andere Belgische gemeenten. De meer centraal 
gelegen gebieden winnen intern dan weer inwoners. 
 
 

1. Noorden van Antwerpen 
 
We zagen dat deze gemeenten tegen de Nederlandse grens inwoners 
verliezen aan andere Belgische gemeenten (ongeveer 600 inwoners per 
jaar). Dit vertrekoverschot manifesteert zich in alle leeftijdsklassen. 
Vanuit Nederland komen er dan weer een heel pak inwoners bij (jaarlijks 
gemiddeld 980 inwoners) waardoor in totaal de bevolking toch toeneemt 
in deze gemeenten. 
 
 

2. De regio Brugge-Eeklo 
 
Deze regio op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen verliest 
jaarlijks ongeveer 300 inwoners aan de rest van Vlaanderen. Het zijn 
vooral de 18-26 jarigen die deze gemeenten links laten liggen. Deze 
verliezen worden echter niet opgevangen door migraties uit het 
buitenland zodat de meeste gemeenten hier in totaal inwoners verliezen.  
 
 

3. De regio Kortrijk 
 
De regio Kortrijk is ook zo’n gebied dat inwoners verliest aan 
Vlaanderen (jaarlijks bijna 800 inw.), Wallonië (jaarlijks gemiddeld 61 
inw.) en het BHG en dit verlies niet volledig gecompenseerd ziet door 
inwijking uit het buitenland. Deze verliezen manifesteren zich in alle 
leeftijdsklassen.  
 

 
4. De oost- en westrand van Brussel 

 
De oost- en de westrand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
dan weer twee groepen van gemeenten waar er een hoog binnenlands 
vestigingsoverschot is. Doorheen de onderzoeksperiode konden we 
constateren dat deze trend nog is toegenomen. De inwijkelingen in dit 
gebied komen hoofdzakelijk uit het stedelijk gebied dat ligt ingesloten 
tussen beide zones (jaarlijks gemiddeld 2.421 inwoners erbij van het 
BHG). Hier kunnen we spreken van een duidelijke suburbanisatie van 
vooral gezinnen met kinderen (27-40 jarigen en 0-17 jarigen).  
 
 

5. Enkele gemeenten langs de E40 en de E314 
 
Langs de E40 Brussel-Luik en de E314 Leuven-Lummen vinden we twee 
groepen van gemeenten die hun inwonersaantal zien groeien uit 
migraties met andere Vlaamse gemeenten (jaarlijks meer dan 500 
inwoners erbij). We zien hier zelfs een toename van de inwijking in dit 
gebied. We kunnen deze populariteit verklaren door de aanwezigheid 
van de autosnelwegen die voor een relatief snelle verbinding zorgen met 
steden als Brussel en Leuven. 
 
 

6. De regio Limburg 
 
Het oosten en noordoosten van Limburg is een gebied dat inwoners 
verliest (aan de rest van Vlaanderen jaarlijks meer dan 1.100 
inwoners). Er zijn negatieve migratiesaldi voor alle leeftijdsklassen. Dit 
binnenlands verlies wordt meer dan gecompenseerd door de inwijking 
vanuit het buitenland (jaarlijks meer dan 1.800 inwoners erbij) zodat de 
meeste gemeenten in totaal aan inwoners winnen. 
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Kaart 7: Afbakening van regio’s met een specifieke interne migratiedynamiek tijdens de onderzochte periode (herkomst en bestemming Vlaanderen, 
Wallonië en BHG) 
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8. Besluit 
 
De belangrijkste aandachtspunten voor het beleid worden hier bondig 
weergegeven: 
 

• De suburbanisatie is nog steeds actueel en neemt sinds 2001 
weer toe. Dit is vooral zichtbaar in de gemeenten rond het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er een grote instroom is 
vanuit het BHG. 

• Het kustgebied trekt 60-plussers en nu ook 41-60 jarigen aan. 
Deze trend nam toe tot 2001 en blijft in 2002 en 2003 ongeveer 
constant. Uit deze leeftijdsgroepen is er in de periode 2001-
2003 een jaarlijkse netto-instroom van bijna 2.200 inwoners 
vanuit de rest van België. 

• De migratie in het grensgebied met Nederland vanuit Nederland 
neemt onafgebroken toe tijdens de onderzoeksperiode (van 
+1.648 inwoners in 1997 naar +4.412 inwoners in 2003).  

• Vanuit het grensgebied met Wallonië (incl. BHG en een brede 
rand daar omheen) is er een jaarlijkse netto-uitstroom van meer 
dan 4.500 inwoners naar Wallonië, waar de bouwgrond- en 
woningprijzen lager liggen. Ongeveer 72% hiervan komt uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• De kleinstedelijke gebieden hebben geen stedelijke 
migratiedynamiek. Dit is voor een groot deel te wijten aan het 
feit dat we op gemeenteniveau werken en dat zo ook landelijke 
kernen zijn opgenomen in de selectie. We merken toch op dat 
deze kleinstedelijke gebieden een zekere centraliteit hebben ten 
aanzien van andere gemeenten en hun migratiedynamiek. 

• Vooral de randgebieden van Vlaanderen (regio Brugge-Eeklo, 
regio Kortrijk, het noorden van Antwerpen en het oosten van 
Limburg) verliezen inwoners aan andere Belgische gemeenten. 

• De jongvolwassenen (18-26 jaar) trekken nog steeds naar de 
steden, terwijl de gezinnen met kinderen ook nog steeds vooral 
de omgekeerde beweging maken. 

 
 
Figuur 6 is een schematisch overzicht van de belangrijkste 
migratietrends die vastgesteld werden in het onderzoek. 
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Figuur 6: Overzichtskaart van de belangrijkste migratietrends die vastgesteld werden in het onderzoek. 
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9. Verdere conclusies 
 
In dit onderzoek werkten we met migratiegegevens van 1997 tot en met 
2003 die werden aangeleverd door de studiedienst van de Vlaamse 
Overheid. Wanneer recentere gegevens beschikbaar zijn, kan deze 
studie geactualiseerd worden.  
 
We werkten met data op gemeentelijk niveau. Wanneer een onderzoek op 
een lager niveau kan opgezet worden, kunnen vergelijkingen gemaakt 
worden met typologieën op wijkniveau en zullen correlaties met 
indicatoren zoals woontypologie meer opleveren. 
 
Voor de verklaringen waarom bepaalde verhuisstromen significant 
aanwezig waren, werd teruggegrepen naar bestaande literatuur van 
vroegere onderzoeken. Een onderzoek naar de verhuismotivatie bij de 
41-60 jarigen die meer en meer naar de kust trekken, kan een beeld 
geven van wat hier de bepalende factoren zijn om te verhuizen. 
 
Tot op heden werd er vooral migratieonderzoek verricht vertrekkende 
van de indeling in stadsgewesten, migratiebekkens of bestaande 
beleidsindelingen zoals provincies en gewesten. In dit onderzoek werd 
de indeling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als basis voor 
de analyse gebruikt. Dit liet ons onder andere toe om de stedelijke 
gebieden hiërarchisch te benaderen (grootstedelijk gebied, 
regionaalstedelijk gebied en kleinstedelijk gebied). We deden de analyse 
op gemeentelijk niveau, de werkelijke afbakening zal een duidelijker 
beeld geven. 
Ook werden analyses gedaan los van bestaande ruimtelijke indelingen 
om zo regio’s te identificeren die een specifieke migratiedynamiek 
hebben. Om meer te weten te komen over deze trends kan bijkomend 
onderzoek gedaan worden in het bijzonder over de specifieke 
verhuismotivaties in deze gebieden. 
 
Verder onderzoek kan tenslotte verricht worden op de specifieke 
gebieden die we onderzochten (kustgebied, grensgebied met Nederland 
en grensgebied met Wallonië). Vooral een uitbreiding van de case-
studies kan hier helpen om de geconstateerde trends verder te duiden 
en een nog betere kijk te krijgen op hoe die specifieke 
migratiedynamieken zich ruimtelijk manifesteren. Voor de migratie met 

Wallonië moet de focus misschien aan de andere kant van de taalgrens 
gelegd worden. 
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