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1 | Inleiding

De voorliggende literatuurstudie tracht de huidige situ-

atie en de belangrijkste wijzigingen in het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest met betrekking tot demografie en huisves-

ting als gevolg van interne en externe migratiestromen te 

illustreren aan de hand van bestaand onderzoek, aange-

vuld met een beperkte eigen kwantitatieve analyse. De fo-

cus ligt voornamelijk op de suburbanisatie uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest die zich, ondanks enkele belangrijke 

politieke, maatschappelijke en economische veranderingen 

gedurende de laatste decennia, continu lijkt door te zetten. 

De analyses binnen deze samenvattende literatuurstudie 

worden steeds gekaderd binnen de grote socio-economis-

che trends en maatschappelijke veranderingen  sinds de 

jaren ‘70, waarbij in grote lijnen de doctoraatsthesis van 

Slegers (2013) gevolgd wordt. Het voornaamste doel van 

deze literatuurstudie is het bezorgen van een kwantitatief 

zicht op de belangrijkste verhuisbewegingen om een kader 

te bieden voor het kwalitatieve vervolg van dit onderzoek-

sproject, met name: de selectie van recente woonprojecten 

voor case-study onderzoek en de selectie van respondenten 

voor het woon- en perceptieonderzoek. De literatuurstudie 

tracht zo handvaten aan te reiken om het kwalitatieve 

vervolgonderzoek verder te structureren en de belangri-

jkste onderzoeksvragen te destilleren. Dit document is als 

volgt opgedeeld: in een eerste deel wordt een beeld gegeven 

van de belangrijkste politieke, economische & socio-cul-

turele trends gedurende de laatste decennia die van inv-

loed (kunnen) zijn op de demografische realiteit en de mi-

gratieprocessen binnen de Brusselse metropolitane regio. 

Dit brede perspectief vormt het kader voor het tweede deel, 

waarin de huidige situatie in de BMR wordt beschreven op 

vlak van demografie en huisvesting. Het derde deel gaat 

verder in op de demografische evoluties binnen & buiten 

het BHG onder invloed van zowel natuurlijke aangroei- als 

migratieprocessen.

Post-fordisme
De periode vanaf het einde van de tweede wereldoorlog 

tot aan de jaren ’70, wordt veelal aangeduid als de ‘ford-

istische’ periode met een sterke en relatief stabiele econo-

mische groei, dat gestoeld was op een vernieuwend indus-

trieel productiesysteem met belangrijke veranderingen ten 

opzichte van de traditionele productie- en tewerkstellings-

structuur (Slegers, 2013). Het systeem is gebaseerd op een 

proces van kapitaalscirculatie, waarbij een wisselwerking 

wordt gecreëerd tussen een productiviteitsverbetering 

(massaproductie), een stijging van de inkomens en een 

toegenomen vraag naar consumptiegoederen, resulterend 

in een continue groeispiraal die zichzelf in stand houdt 

(Kesteloot, 1990). 

Deze evolutie naar ‘de consumptiemaatschappij’ ver-

taalt zich ruimtelijk in het proces van -massale- suburban-

isatie, mogelijk gemaakt door (1) het betaalbaar worden 

van de individuele wagen via massaproductie, (2) een 

toenenemd aanbod van huishoudelijke en recreatieve con-

sumptiegoederen, (3) loonsverhogingen door productiv-

iteitsverbeteringen (welvaartsstijging), (4) een reeks van 

overheidsmaatregelingen die de stadsvlucht stimuleert (zie 

(Kesteloot, 1990)), (5) de grote beschikbaarheid van bouw-

grond door een genereus ruimtelijk planningsbeleid  

De middenklasse suburbaniseert, terwijl voornamelijk 

de kwetsbare bevolkingsgroepen achterblijven in de stad. 

De stad wordt zo meer en meer gepercipieerd als werk- dan 

als woonplaats.

Sinds de jaren ’70 zorgt een aaneenschakeling van 

economische crisissen echter voor een nieuw economisch 

systeem. Een sterke daling van het BBP heeft zijn weers-

lag op de vastgoedmarkt en zorgt, gepaard met een hogere 

werkloosheid en een verzadigde consumentenmarkt, voor 

een vertraging van de suburbanisatiebeweging. Er volgt 

een periode van privatisering, automatisering en tertairis-

ering die een verschuiving teweegbrengt binnen het Ford-

istische productie- en arbeidsproces. In combinatie met een 

getemperde economische groei resulteert dit in een toege-

nomen differentiatie op het vlak van inkomens, levenssti-

jlen en consumptiegedrag. Deze periode wordt gekenmerkt 

door een ‘experimenteler’ model, gestoeld op uitgesproken 

individualisme (Champion, 2001), waarbij consumptie 

op individueel niveau eerder dan op huishoudensniveau 

geregeld wordt (Ron Lesthaeghe & Van de Kaa, 1986), met 

een focus op individueel welzijn en zelfontplooiing, eigen 

identiteit en eigen inkomen (Ogden & Hall, 2004).
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2 | Literatuuronderzoek

Veranderende huishoudensamenstelling
Ron Lesthaeghe & Van de Kaa (1986) vatten de belan-

grijkste demografische wijzigingen na de jaren ‘70 samen 

onder de ‘tweede demografische transitie’. De eerste de-

mografische transitie werd gekenmerkt door een daling 

van het sterftecijfer, daling van de geboortecijfer door de 

opkomst van anticonceptie en meer gehuwde koppels (en 

minder vrijgezellen). Binnen de tweede demografische 

transitie vindt een algemene verzwakking van het gezin 

als institutie plaats en dus een overgang naar meer pluralis-

tische huishoudensstructuren, ongehuwd samenwonen en 

een toenemende gezinsverdunning.

Vanaf de jaren ‘70 vallen steeds meer personen onder 

te verdelen in ‘nieuwe’ huishoudenstypologiën, waaronder 

een toenemend aantal (jong-)volwassen singles, eenoud-

ergezinnen, alsook een toenemend aantal tweeverdieners 

(al dan niet uit samengesteld gezin). Bij de aantreding van 

deze ‘nieuwe’ categoriën is het mogelijk dat sommige crite-

ria bij de woonkeuze een groter gewicht verkrijgen. Wordt 

het belang van nabijheid crèches en/of naschoolse opvang 

belangrijker bij tweeverdieners en eenoudergezinnen? 

Verschilt dit voorzieningenniveau tussen stad en rand, en 

kan de stad deze functie beter/minder goed vervullen voor 

dit type huishoudens? Zo ook kan de preferentiële woonlo-

catie verschillen tussen een- en tweeverdieners, aangezien 

deze al dan niet moeten rekening houden met verschillen-

de pendeltrajecten.

In Vlaanderen is er tussen 1990 en 2008 enkel een sti-

jging in het aantal één- en tweepersoonshuishoudens te 

merken en een stagnatie of daling van de meerpersoonshu-

ishoudens. Er wordt verwacht dat deze tendens verder zal 

toenemen. (Ryckewaert et al., 2011)

In Brussel, tegenovergesteld aan Vlaanderen en Wal-

lonië daalt het (relatief & absoluut) aandeel/aantal van de 

eenpersoonshuishoudens, voornamelijk sinds 2012. Hoew-

el dit in Vlaanderen en Wallonië versterkt wordt door de 

vergrijzing en het hogere aantal eenpersoonshuishoudens 

in de 65+ leeftijdsklasse, geldt de gezinsvergroting in Brus-

sel ook onder de 18-30 en 30-40 jarigen. Wellicht valt een 

deel van deze toename te verklaren aan nieuwe woonvor-

men (co-housing), het feit dat vele Brusselse jongvolwass-

enen omwille van financiële redenen worden gedwongen 

om samen te wonen (Sierens, 2016), alsook het hogere ge-

boortecijfer onder migranten en aldus het hogere aantal 

jongeren. Verwacht wordt dat deze trend zich tenminste 

tot 2025 zal doorzetten (Xavier Dehaibe, 2016).

Figuur 1 | Evolutie  van de 
gemiddelde huishoudensgrootte 
(2001-2015) Bron: (Sierens, 2006)

Figuur 2 | Evolutie van de totale bevolking (1991-2015) 
Bron: eigen verwerking, BISA.Brussels
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Continue bevolkingsgroei
Ondanks de afzwakking van het gezin als standaard-

model en de opkomst van een individualistische maatschap-

pij met complexere huishoudensstructuren blijft de Belgis-

che bevolking gestaag groeien. Het dalende geboortecijfer 

onder de autochtone bevolking wordt, voornamelijk in de 

centrumsteden, gecompenseerd door internationale mi-

gratie en het hogere geboortecijfer onder de residerende 

allochtone bevolking.

De bevolkingstoename in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (tot een totaal van 1,3 miljoen inwoners tegen 2050, 

(Deboosere, Eggerickx, Van Hecke, & Wayens, 2009)), is 

voornamelijk te wijten aan het hoge geboortecijfer bij de 

binnenstedelijke, vaak armere bevolkingsgroepen (Ber-

nard, Zimmer, & Surkin, 2009) en sinds kort een toename 

aan asielzoekers ((Ananian, 2016). Voornamelijk de kern-

stad en de stadsrand vertonen de grootste bevolkingstoe-

name, waardoor de stad ‘aantrekkelijker’ lijkt te worden als 

woonplaats. Ook op verdere afstanden van de kernstad is er 

een bevolkingsgroei merkbaar, mede door de aanhoudende 

suburbanisatiestroom. Perifere zones, zoals de forensen-

woonzone, lijkt aantrekkelijker te worden als woongebied, 

terwijl de banlieu relatief stabiel blijft ((Slegers, 2013). De 

internationale aantrekkingskracht van Brussel maakt dat 

het Gewest sinds enkele decennia met een continue bev-

olkingsgroei in de centrale stadsdelen kampt. Mogelijks 

wordt zo een overdruk gecreeërd vanuit het centrum, dat 

als magneet fungeert voor buitenlandse immigratie. Dit 

proces zou de uitwijking naar de stadsrand en verder afge-

legen -suburbane- buurten kunnen voeden.

Vrouwen op de arbeidsmarkt
Om tegemoet te komen aan de hogere kost van mas-

saconsumptie, en door een versnelde emancipatie aan het 

eind van de 20ste eeuw, komen steeds meer vrouwen op de 

arbeidsmarkt.  De trend ingezet tijdens het Fordisme, zet 

zich na de jaren ‘70  onverminderd door. Sinds 1960 is het 

aantal vrouwen op de arbeidsmarkt gestegen van 30% tot 

58% (Slegers, 2013). Het emancipatieproces van de vrouw 

heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de afzwakking van het 

traditionele gezin als norm en de toename van complexere 

huishoudenstructuren.

Stijging van het opleidingsniveau
In 2010 heeft 30% van de bevolking ouder dan 15 jaar 

een diploma van hoger onderwijs, terwijl dit in 1987 slechts 

12% was (Slegers, 2013). Deze sterke stijging van het aan-

tal hooggeschoolden gaat voornamelijk in Vlaanderen en 

Wallonië gepaard met een sterke daling van het aantal 

laaggeschoolden. Echter, de relatief matige daling van het 

aantal laaggeschoolden in het BHG maakt dat de bevolk-

ingssamenstelling hier een sterk gepolariseerd karakter 

blijft tonen.

Figuur 3 | Aandeel actieve vrouwen op de arbeidsmarkt.  
Bron: (Englert, 2015)
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Stopzetting massale suburbanisatiebeweging?
Een aantal processen zouden kunnen leiden tot een 

stopzetting van de massale suburbanisatiebeweging en een 

hernieuwde interesse in het stedelijk wonen, waaronder: (1 

)de achtergebleven bevolking in de binnenstad kan omwille 

van de lage inkomens en tewerkstellingsonzekerheid niet 

mee suburbaniseren, (2) (hoogopgeleide) jongvolwassenen 

stellen hun verhuisbeweging uit, door toegenomen flexibe-

le gezinssituatie en aantrekkelijk voorzieningenniveau in 

de stad, (3) terugkeer naar de stad : ten gevolge van de crisis 

tijdens het Fordisme verarmt de ‘achtergebleven’ binnen-

stedelijke bevolking nog verder. De lagere woningprijzen in 

de 19de eeuwse stadsgordel zetten sommige jongvolwasse-

nen er toe aan om een woning te kopen en te renoveren, 

wat echter kan leiden tot verdrukking van de lagere sociale 

klassen (Van Criekingen & Decroly, 2001). (4) schaarser en 

duurder worden van bouwgronden in de stadsrand & ban-

lieu in combinatie met een herwaardering van de steden als 

woongebied. (De Corte, Raymaekers, Thaens, Vandekerck-

hove, & François, 2003) (Willaert, 2009). (5) toegenomen 

congestie en een ondermaatse bediening van het openbaar 

vervoer vormt een extra barriere om de stad uit te trekken 

(R Lesthaeghe, Deboosere, & Willaert, 2001)

Echter, hoewel de crisissen na de jaren ’70 (1980-1986 

& 1994-…) een duidelijke vertraging in de suburbanisatie-

beweging heeft teweeggebracht, kenden de suburbane ge-

meenten in de Vlaamse Rand rond Brussel ook na jaren 90 

een positief migratiesaldo. Uit de cijfers blijkt bovendien 

dat suburbanisatie een steeds diverser publiek aanspreekt: 

de klassieke groep surburbanten (autochtone hoogge-

schoolde jonge gezinnen) wordt nu aangevuld door andere 

bevolkingsgroepen (inwoners met migratieachtergrond, 

‘sociale stijgers’, midden- & laaggeschoolden, ...). De contin-

ue bevolkingsgroei in de stad is daarentegen voornamelijk 

te wijten aan buitenlandse immigratie en natuurlijke aan-

groei. Van een terugkeer naar de stad (re-urbanisatie) kan 

dus voorlopig nog niet gesproken worden (Slegers, 2013).

Mismatch tussen woningvoorraad en toekomstige woning-
behoeften?

De veranderende huishoudenssamenstellingen kun-

nen leiden tot een onaangepaste woningvoorraad. Veel 

woontypologieën in suburbane gemeenten voldoen niet 

meer aan de noden van de vaak vergrijzende bevolking. 

Ook in de binnenstad kunnen onaangepaste woonvormen 

en buurttypologieën een vlotte re-urbanisatie verhinderen.

Figuur 4 | Aandeel van de bevolking opgesplitst naar 
opleidingsniveau (%) Bron: eigen verwerking, Statbel (2015)
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Migratie gelinkt aan levensfase
Verhuisbewegingen zijn over het algemeen sterk ge-

bonden aan de levensfase waarin de persoon verkeert. 

Verschillende levensfases brengen andere eisen met zich 

mee, wat zich vervolgens vertaalt in andere woonwensen 

(Janssens, 2007). Indien de bestaande woonsituatie niet 

meer overeen komt met de eisen kan een verhuisbeweging 

tot een nieuw evenwicht leiden (Willaert, 2009). Over het 

algemeen komt de verhuisintensiteit in Brussel nog steeds 

goed overeen met een traditioneel op te vatten levensloop. 

De verhuisintensiteit stijgt sterk rond het 19ste levensjaar, 

wanneer jongvolwassenen het ouderlijk huis verlaten en 

bereikt een piek rond 27, wanneer diezelfde groep nieuwe 

wooneisen ontwikkelen door de komst van een partner en/

of kinderen. Na 30 neemt de verhuisintensiteit geleidelijk 

af om na het 70ste levensjaar terug licht te stijgen, wanneer 

ouderen hun intrek nemen in een aangepaste woonfor-

mule. Na de jaren ‘70  wordt dit patroon echter iets minder 

eenduidig. Tussen het 25ste en 45ste levensjaar blijkt de 

migratie-intensiteit in de afgelopen decennia systematisch 

te groeien (zie figuur 8), omwille van een uitgestelde sub-

urbanisatiebeweging en/of complexere verhuispatronen 

(Slegers, 2013).

Wanneer de verhuisintensiteit gedifferentieerd naar 

leeftijd uitgesplitst wordt naar migratiebewegingen in en 

uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (binnenlandse + 

buitenlandse migratie) blijkt het patroon voor emigratie 

(uitwijking uit het BHG) en immigratie (inwijking in het 

BHG) verschillend te zijn. Het negatieve totale migratiesal-

do onder 15 en boven 30 wijst op de uitwijken van gezin-

nen met kinderen (Deboosere et al., 2009). Tussen 20 en 30 

jaar is het totale migratiesaldo voor het BHG positief, van-

wege de hoge totale immigratie van jonge (alleenstaande) 

huishoudens.

Stadsvlucht gaat onverminderd door
Het positieve totale migratiesaldo is echter voornameli-

jk te wijten aan buitenlandse immigratie van jonge alleen-

staande personen (Janssens, 2007). Het binnenlandse mi-

gratiesaldo is bijna over alle leeftijden negatief en kende 

een gestage groei de voorbije decennia (suburbanisatie, 

voornamelijk naar Halle-Vilvoorde, zie figuur 10), maar 

voornamelijk tussen 30 en 39 en tussen 0 en 9 jaar (SVR-

St@ts, 2015).

Ondanks aanwijzingen dat het suburbanisatieproces 

omwille van de socio-culturele veranderingen na de jaren 

‘70 zou kunnen minderen, geven de cijfers weer dat de uit-

wijking, afgezien van een kleine uitstelperiode onder jong-

volwassenen, zich onverminderd voortzet. De netto-uitwi-

jking neemt op alle leeftijden toe, en de netto-inwijking van 

jongvolwassenen is zelfs licht gedaald (SVR-St@ts, 2015), 

mogelijks omdat meer jongeren tijdens de studieperiode 

niet meer verhuizen naar de binnenstad maar pendelen 

Figuur 8 | Migratie-intensiteit naar leeftijd voor het stedelijk leefcomplex Brussel 
(perioden 1991-1994, 2001-2004 en 2005-2007). Bron: (Slegers, 2013)
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Figuur 9 | Migratie naar leeftijd: BHG 2005. Bron: 
(Deboosere et al., 2009)

Figuur 10 | Nettoresultaat in/uitwijking
Bron: (Janssens, 2007)
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vanuit de rand (Willems, 2008). De stadsvlucht is sinds 

2000 gestegen, waardoor men dus allesbehalve van een 

terugkeer naar de stad kan spreken (Slegers, 2013). Van een 

‘terugkeer naar de stad’ kan enkel gesproken worden als 

men de migratiesaldo uitsplitst naar leeftijd (zie Figuur 11). 

Ondanks dat ook bij jongvolwassenen een mindering van 

de inwijking te zien is tussen 1997 en 2006, blijft het mi-

gratiesaldo in 2006 nog nipt negatief voor de midden-twin-

tigers. Door dit proces zijn het aantal jongvolwassenen 

in het gewest relatief oververtegenwoordigd, waarbij de 

hoofdmoot van de inwijkelingen gevormd wordt door stu-

denten, jonge werknemers en internationale (EU & niet-

EU) migranten (Deboosere et al., 2009).

De stad als magneet.
Uit de literatuur kan afgeleid worden dat de gemiddel-

de binnenlandse migratie in het Brusselse metropolitane 

gebied in continue uitwaartse richting weg van de stad 

plaatsvindt. Samen met klassieke suburbanisatiebeweg-

ing na de studieperiode van jonge –autochtone- gezinnen 

zorgt nu ook de internationale immigratie voor het al-

gemene negatieve binnenlandse migratiesaldo van de cen-

trumgemeenten in het BHG. De internationale immigratie 

zorgt evenwel nog steeds voor een vervanging van de 

oorspronkelijke autochtone bevolking, gezien het feit dat 

het vooral de autochtone bevolking is die verantwoordeli-

jk is voor de migratie van de eerste kroon naar de tweede 

kroon. De centrumgemeenten in de eerste kroon worden 

voornamelijk opgevuld door (ketting-) migratie van Ma-

rokkanen, Turken en andere bevolkingsgroepen van niet-

EU afkomst (R Lesthaeghe et al., 2001)). Behalve bepaalde 

gegentrificeerde binnenstedelijke wijken (Dansaertwijk), 

wordt de eerste kroon in toenemende mate diverser en 

multicultureler. De gemeenten in de eerste kroon bezit-

ten dus een onthaalfunctie voor internationale migratie, 

de jaarlijkse aangroei van buitenlandse migranten in 

de Vlaamse rand bedraagt immers slechts een fractie in 

vergelijking met die van Brussel (De Maesschalck, De Ri-

jck, & Heylen, 2015). De gemeenten van de tweede kroon 

ontvangen de meeste migratiestromen binnen het BHG, en 

functioneert als een eerste suburbanisatieband weg van 

het Brusselse centrum. Het totale migratiesaldo van deze 

gemeenten is in de meeste gevallen echter negatief, door 

de grotere uitstroom richting Vlaanderen of Wallonië. In 

sommige gemeenten wordt dit gecompenseerd door bin-

nenkomende (EU-)migranten. De bevolking in de tweede 

kroon wordt bijgevolg in toenemende mate internationaler,  

en in vergelijking met de etnische enclaves van de eerste 

kroon, meer gemengd  (R Lesthaeghe et al., 2001). De figuur 

hierboven toont de evolutie in het aandeel vreemdelingen 

Figuur 11 | Migratiestromen tussen het BHG en het Vlaams 
Gewest. Bron: (Willems, 2008)
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tussen 2004 en 2014. De grootste toenames in het aantal 

vreemdelingen bevinden zich in en ten oosten van de Eu-

ropawijk en rond Sint-Gillis. Afnames zijn waar te nemen 

rond Historisch Molenbeek, hoogstwaarschijnlijk vanwege 

het feit dat vele Marokkanen intussen de Belgische na-

tionaliteit hebben verkregen.

Korte afstanden primeren
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verliest in contin-

ue mate inwoners richting Vlaanderen en Wallonië, al is 

hier ook een ruimtelijke differentiatie waar te nemen. Af-

stand tot het Gewest speelt nog steeds een belangrijke rol 

in de structurering van het suburbanisatieproces. Het zijn 

voornamelijk de Vlaamse grensgemeenten die de meeste 

inwoners ontvangen, met uitgesproken positieve migratie-

saldo’s in het verlengde van de Zennevallei en ten Noord-

westen van het Gewest. Ten oosten van het gewest is de 

immigratie en emigratie met het gewest meer in balans (De 

Maesschalck et al., 2015) (zie figuur 13). Afstand speelt dus 

een belangrijke rol bij verhuisbewegingen; zowat 68% van 

de recente uitwijking is gericht naar het arrondissement 

Halle-Vilvoorde (SVR-St@ts, 2015).

Suburbanisatie over grotere afstanden
Hoewel de grootste suburbanisatiestromen nog steeds 

op kortere afstanden plaatsvinden, duiden longitudina-

le migratieanalyses op het aantrekkelijker worden van de 

forenzenwoonzone. Door de lagere grond- en woningpri-

jzen zijn het vooral jonge gezinnen met kinderen tussen 

0-5 jaar die in toenemende mate verder van de Vlaamse 

rand gaan wonen (zie figuur 14). Naast de kernstad en de 

stadsrand is het dus voornamelijk de forenzenwoonzone 

die procentueel de sterkste groei vertoont (Slegers, 2013).

Stapsgewijze suburbanisatie
De directe migratiestroom naar Vlaanderen is op het 

eerste zicht groter dan die naar Wallonië (ongeveer 21.000 

uitwijkingen/jaar in 2012- 2014 ten opzichte van 15.000 

(SVR-St@ts, 2015)). Maar, er blijkt ook een aanzienlijke ver-

huisbeweging te bestaan van de Vlaamse rand naar het 

Waals gewest. Indien we aannemen dat dit een ‘tweede’ 

verhuisbeweging betreft van Franstaligen die eerder uit 

het BHG naar de Vlaamse rand verhuisd zijn, dan is de uit-

wijking naar het Waals gewest wellicht –indirect- hoger 

(zie figuur 15).

Zoals eerder aangeduid, speelt afstand een belangrijke 

rol bij de suburbanisatiebeweging. De meeste verhuisbewe-

gingen vinden dan ook plaats naar de onmiddellijke rand 

rond Brussel. Nochtans is de invloed van de taalgrens niet 

te onderschatten. Hooggeschoolde Franstalige inwoners 

van Brussel hebben grotere kans om te verhuizen naar 

gemeenten met taalfaciliteiten, en het suburbanisatiepa-

troon van Franstaligen strekt zich verder uit in de richting 

van het Waals gewest (Willaert, 2009). De taalgrens heeft 

bovendien ongetwijfeld invloed gehad op de relatief grote 

suburbanisatiegolf naar het verder afgelegen Franstalige 

arrondissement Nivelles (R Lesthaeghe et al., 2001). Toch 

is de verfransing van de Vlaamse rand een continu proces. 

Het merendeel van de immigratie in de Vlaamse rand be-

Figuur 12 | Evolutie aandeel vreemdelingen 2004-2014.
Bron: eigen verwerking, data: BISA.Brussels
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Figuur 13 | Gemiddeld jaarlijks migratiesaldo met het BHG, 2008-2012.
Bron: (De Maesschalck et al., 2015)

Figuur 14 | Leeftijdsprofielen van interne migratiesaldi in de Vlaamse Rand 
met de rest van het Vlaams Gewest, 1997-2006. Bron: (Willems, 2008)
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treft Franstalige hooggeschoolde dertigers uit Brussel, en 

dit gaat gepaard met een verdere emigratiebeweging van 

voornamelijk hooggeschoolde Nederlandstalige twintigers 

richting verder gelegen gemeenten in Vlaanderen (Wil-

laert, 2009).

Sociaal-economisch profiel
Het grootste deel van de suburbaniserende bevolking 

bestaat nog steeds uit het klassieke middenklassegezin; 

zij die de middelen hebben of uit noodzaak op zoek gaan 

naar een grotere woning. Figuur 16 toont de evolutie van 

het aantal gezinnen, uitgesplitst in hoog-, middel en laag 

sociaal-economisch profiel, in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest tussen 1977 en 1991 met een lineair doorgetrokken 

verwachting. Gedurende deze periode bestond er enkel 

onder de gezinnen uit de middenklasse een substantiële 

stadsvlucht.  De overige bevolkingsgroepen (hoge en lage 

sociaal-economische klasse) vulden de stedelijke leemte 

gedeeltelijk op, met een toegenomen polarisatie in de bev-

olkingsstructuur tot gevolg.

Minderjarigen
De bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest is voor een groot deel te wijten aan de natuurlijke 

aangroei en het hogere geboortecijfer onder allochtone 

gezinnen. Figuur 17 toont het aandeel jonge kinderen in 

de totale bevolking in het BHG. Het valt op dat het aandeel 

voornamelijk in de arme westelijke sikkel het hoogst is.

Woonvastheid
Bovenstaande kaart toont de verhuismobiliteit per 

statistische sector. Hoge verhuisintensiteiten zijn voor-

namelijk te zien aan de oostelijke kant van het centrum 

bij de studentenbuurten en gegentrificeerde wijken. Lage 

verhuisintensiteiten zijn voornamelijk te situeren aan de 

rand; te wijten aan de oudere bevolking en/of het bestaan 

van een eerste suburbanisatieband binnen het gewest, dat 

een deel van de uitwaarts migrerende bevolking uit de 

eerste kroon opvangt. Opvallend is het hogere percentage 

niet-verhuizers in bepaalde kansarmere wijken (Kuregem, 

Laag-Vorst,  Historisch Molenbeek, Laag-Schaarbeek) in 

de eerste kroon. De redenen van de ‘honkvastheid’ van 

inwoners uit stedelijke arbeidersbuurten zijn wellicht 

meervoudig (beperkte financiële middelen, sterk lokaal 

netwerk, groot aantal gezinnen, ...) (Deboosere et al., 2009).

Nationaliteit
De laatste decennia is er een verandering merkbaar 

in het socio-culturele profiel van de suburbanten. Steeds 

meer personen van buitenlandse origine verhuizen weg 

van Brussel, een evolutie analoog aan de huidige bevolk-

ingstructuur van Brussel zelf. Figuur 19 toont de uitwi-

jking per nationaliteit(sgroep). Opmerkelijk is het stijgende 

aandeel Oost-Europeanen en het grote aandeel personen 

van Maghrebijnse en Turkse oorsprong (De Maesschalck 

et al., 2015). Bovendien daalt het aandeel personen van Bel-

Figuur 15 | Migratiesaldo Vlaams-Waals Gewest, 2004-2006.
Bron: (Willems, 2008)
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gische origine systematisch. Hoewel zo een einde lijkt te 

komen aan het gepriviligeerde karakter van de suburban-

isatie, is er ook een ruimtelijke differentiatie merkbaar. De 

allochtone bevolking vestigt zich vooral in het verlengde 

van de Zennevallei, daar waar voldoende betaalbare wo-

ningen aanwezig zijn, en veel minder in Oostelijke of Wes-

telijke richting. Verder van de directe omgeving rond Brus-

sel zijn het veelal lokale omstandigheden die de instroom 

van een bepaalde groep allochtonen bepalen. In de regio 

Aalst, Ninove & Denderleeuw is er een hogere concentratie 

aan uitwijkelingen van Congolese origine, terwijl in Ronse, 

een grensgemeente met taalfaciliteiten zich voornamelijk 

Marokkanen huisvesten (SVR-St@ts, 2015).

Inkomenspolarisatie
De ruimtelijke differentiatie van bepaalde bevolking- en 

inkomensgroepen stuurt mee de verdere socio-economis-

che segregatie en polarisatie in de onmiddellijke randge-

meenten. Figuur 20 toont de emigratie vanuit het gewest 

uitgesplitst naar equivalent inkomen. Het is duidelijk dat 

voornamelijk de migratiestromen van het eerste en tweede 

kwartiel (lage inkomens) ruimtelijke beperkingen kennen 

en voornamelijk in het verlengde van de Zennevallei (+ 

Asse & Wemmel) plaatsvinden. Bij de hogere inkomens is 

de migratiebeweging meer homogeen verspreid over de 

Vlaamse rand.

De sociale segregatie in de rand blijft standhouden, 

zoals recente verhuisbewegingen (Slegers, 2013) naar 

residentiële suburbane buurten uitwijzen. 90 % van de 

inkomende bewoners is gehuwd of samenwonend en 40% 

Figuur 16 | Bevolkingsevolutie BHG naar sociaal-economisch profiel.
Bron: (GewOP, 2002)

Figuur 17 | Aandeel 0-17 jarigen.
Bron: eigen verwerking, data : BISA.Brussels
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heeft reeds een kind. Ruim 75% heeft bovendien een ho-

ger diploma en een contract van onbepaalde duur. De 

groeiende inkomenspolarisatie is dan ook voornamelijk te 

zien tussen het Gewest en de brede rand, door de continue 

uitstroom van hooggeschoolde gezinnen en de instroom 

van internationale, vaak laaggeschoolde, alleenstaande mi-

granten in het BHG (zie figuur 21).

Uitstellen van suburbanisatie
Kwalitatief onderzoek (Slegers, 2013) heeft uitgewezen 

dat onder jongvolwassenen, de uitwijking van een binnen-

stedelijke buurt naar de suburbane rand echter slechts een 

beperkte omvang kent. Personen onder de 34 jaar blijken 

relatief honkvast te zijn en verhuizen sneller binnen een-

zelfde buurttype dan meteen naar een klassieke suburbane 

woonsetting. De suburbanisatiebeweging stellen jongvol-

wassenen dus nog uit, mogelijks tot hun wooneisen ver-

anderen door gezinsuitbreiding en ze de financiële draag-

kracht hebben om een duurdere woning in de stadsrand te 

betrekken. Het uitstel van de uiteindelijke suburbanisatie-

beweging wordt vaak overbrugd door de aankoop van een 

appartement in binnenstedelijke (gegentrificeerd of aan het 

gentrificeren) buurten, door de respondenten aangeduid als 

een tijdelijke investeringsmogelijkheid om later de grotere 

financiële kost van de klassieke suburbanisatiebeweging te 

kunnen dragen. Hoewel vele binnenstedelijke respondent-

en dus langer in de stad blijven, en vaker tussen binnen-

stedelijke buurten verhuizen, geven velen aan dat dit niet 

hun uiteindelijke ideale woonsituatie zal zijn. De overgrote 

meerderheid van de huishoudens die suburbaniseren naar 

een klassieke suburbane woonomgeving zijn voornameli-

jk gehuwde of samenwonende gezinnen met kinderen. De 

Figuur 19 | Nationaliteit van de nettostroom uit BHG.
Bron: (De Maesschalck et al., 2015)
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Figuur 20 | Gemiddeld jaarlijks migratiesaldo met het BHG, naar equivalent inkomen, 2007-2010.
Bron: (De Maesschalck et al., 2015)

Figuur 21 | Inkomensevolutie in BHG en de brede rand.
Bron: (De Maesschalck et al., 2015)



Annex 1 | p. 15

huishoudens die verhuizen naar een suburbane arbeiders-

buurt (lage densiteit maar minder kwalitatieve woningen) 

vertonen eenzelfde stabiele gezinssituatie (vaak gehuwd, 

met kinderen), maar de uitwijkleeftijd ligt bij dit segment 

lager, mogelijks omdat bij deze bevolkingsgroep gezin-

suitbreiding vroeger plaatsvindt. Bovendien blijkt de sub-

urbane arbeidersbuurt de grootste ontvangstregio te zijn 

voor huishoudens uit het Brussels hoofdstedelijk Gewest, 

al komt de meerderheid nog steeds vanuit eenzelfde woon-

situatie uit de Brusselse rand. Opmerkelijk is dat de leeftijd 

van de verhuizers uit het BHG vaak veel hoger is (30+).

Verwacht wordt dat de suburbanisatie verder zal toen-

emen in de toekomst, gezien het bevolkingsaantal in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende jaren sterk 

stal stijgen (jaarlijkse aangroei van 10.000 tussen 2015 en 

2020 (+100.000)(Gewestregering, 2013)). Omwille van het 

trage reactievermogen van de complexe vastgoedmarkt 

binnen het gewest zal de bevolkingsgroei een overdruk 

creëren en de migratiestroom richting de rand logischer-

wijs vergroten. De migratiestromen zullen voornamelijk 

toenemen in het verlengde van de Zennevallei waar het 

aanbod aan betaalbare woningen voor de uitwijkende al-

lochtone middenklasse groot genoeg is (Ryckewaert et al., 

2011).

Eens een jong gezin met kinderen is gesuburbaniseerd, 

is ‘re-urbanisatie’ van datzelfde gezin vrij onwaarschijnlijk 

(Slegers, 2013), aangezien ouders minder snel een opgebou-

wd sociaal netwerk bij de schoolgaande kinderen zullen 

verbreken. Het strekt dus tot de aanbevelingen om be-

leidsinspanningen te focussen op de nog niet gesuburban-

iseerde jongvolwassenen woonachtig in Brussel zelf om zo 

een gevarieerdere huishoudensstructuur in het gewest te 

verkrijgen en het uitwijkproces te temperen.
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3 | De Brusselse bevolking in kaart

Alleenwonende/alleenstaande jongeren (<30 jaar). De 

concentratie van het aandeel alleenwonenden jonger dan 

30 jaar is het grootst in de zuid-oostelijke deel buiten de 

vijfhoek, in de buurten van Sint-Gillis, rond Flagey en La 

Cambre en de VUB-campus in Etterbeek. Ervan uitgaande 

dat een groot deel van deze groep bestaat uit studenten, 

is de aantrekkingskracht van deze universiteitscluster ev-

ident. De evolutiekaart toont evenwel een systematische 

daling van dit bevolkingssegment over het gehele gew-

est. Deze vaststelling komt overeen met de observatie (zie 

verder) dat studenten steeds meer pendelen vanuit de oud-

erlijke woonst in de rand in plaats van te verhuizen voor 

de studieperiode naar het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
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Alleenwonende dertigplussers. In het hele gewest is 

er een hoog aandeel aan alleenwonende dertigplussers. 

In de periode 2001-2011 is er echter een wijdverspreide 

daling merkbaar, behalve in bepaalde wijken van Ukkel, 

Sint-Lambrechts- en Sint-Pieters-Woluwe en aan de 

Noordelijke gewestgrens (Heizel, Heymbosch).

Koppels met kinderen. Het aandeel koppels met kinderen is 

hoog onder de allochtone bevolking, vandaar de concentratie 

in Sint-Jans-Molenbeek (Marokkanen) en Laag-Schaarbeek 

(Turken). Ook zijn de aandelen hoger in de suburbane wijken 

aan de gewestgrens. De concentraties wijzen op het feit dat 

het suburbanisatieproces zich trapsgewijs binnen het gew-

est afspeelt. De evolutiekaart toont niet meteen de -verwa-

chte- terugkeer naar de stad, maar er is eerder een hetero-

geen patroon van wijken met toenemend en dalend aandeel. 

Wijken met een stijgend aantal zijn onder meer de minder 

dichtbebouwde wijken Machtens, Scheut (Anderlecht), Hou-

ba (Jette) en de wijken ten Noorden van het Josaphatpark 

(Schaarbeek).
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Koppels zonder kinderen. Het patroon van het aandeel 

koppels zonder kinderen toont een (merkwaardig) con-

centrisch patroon, met duidelijk hogere aandelen aan 

grenswijken van het gewest. De evolutiekaart is echter 

(bijna) het spiegelbeeld van de momentopname in 2001. 

Toenames zijn voornamelijk te zien in de wijken ten oos-

ten van de vijfhoek waar het aandeel lager ligt.

Alleenstaande moeders. Het patroon van de alleen-

staande (jonge) moeders is gelijkaardig aan het patroon 

van de koppels met kinderen; vooral in de minder dicht-

bebouwde wijken zijn hogere concentraties te zien. De 

evolutiekaart toont een heterogeen beeld van wijken 

met toenames en dalingen.
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Oostenrijk, België, Denenmarken, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Neder-
land, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

Hoge concentraties direct ten oosten van de kleine 

ring en in het verlengde van de N3, vermoedelijk door de 

aantrekkingskracht van de Europese instellingen. Ook 

ten zuiden de kleine ring in Sint-Gillis, Elsene & Ukkel. 

Oost-West verschil met het kanaal als breuklijn is in de 

periode tussen 2001-2011 verstrekt. Voornamelijk in de 

dichtbevolkte wijken als Kuregem is er een sterke daling 

merkbaar.

1/05/2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, 
1/01/2007: Bulgarije, Roemenië, 1/07/2013: 

Kroatië
De toevoeging van de 13 nieuwe lidstaten van de 

Europese unie (voornamelijk landen uit Oost-Europa) 

stimuleerde de influx van Oost-Europeanen sinds 2004. 

In 2001 kende deze bevolkingsgroep een relatief geli-

jkmatige spreiding in het oostelijk deel van het gewest, 

hoewel het lage aantallen betrof. De evolutie tussen 

2001 en 2011 toont echter een toenemende concentratie 

in het noord-oostelijk deel (Schaarbeek) van het gewest.
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Australië, Canada, Japan,  Nieuw-Zeeland, USA
Het aandeel uit de OESO landen is voornamelijk hoog 

in de randwijken met suburbaan karakter, rond Water-

maal-Bosvoorde, en Stokkel. De evolutiekaart toont een 

zeer lichte daling in en rond Watermaal-Bosvoorde, een 

toename in Stokkel zelf en een lichte toename in en rond 

de vijfhoek.

Het aandeel uit Noord-Afrika bestaat voornamelijk 

uit Marokkanen, een van de grootste niet-EU minder-

heden binnen het gewest. Deze bevolkingsgroep toont 

een sterke concentratie in de dichtbebouwde buurten 

meteen de westen van het kanaal en de vijfhoek, rond 

het centrum van Historisch Molenbeek. Mede door de 

snel-Belgwet na het millenium, die het naturalisatie-

proces versnelde, is er een sterke daling in de daaropvol-

gende periode merkbaar, doordat veel Marokkanen van 

de eerste en 2de generatie de nationaliteit van België 

verkregen.
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Het aandeel Turken, de tweede grootste niet-EU min-

derhedengroep binnen het gewest, vertoont een gelij-

kaardige sterke concentratie als die van de Marokkaanse 

bevolkingsgroep, maar is gesitueerd ten Noorden van de 

vijfhoek rond laag-Schaarbeek. Een gelijkaardige daling 

in het aantal Turken is te zien ten gevolge van de vers-

nelde naturalisatieprocedures.

Het aandeel uit Sub-saharisch-Afrika kende in 2001 

een vrij gelijkmatige spreiding rond de vijfhoek, met 

concentraties in Kuregem, de Marollen, Matonge, de 

universiteitswijken rond de VUB campus en de UCL in 

Sint-Lambrechts-Woluwe en de havenwijken. De evo-

lutiekaart toont een verder concentratie in Kuregem, 

een wijk die bekend staat om zijn onthaalfunctie voor 

pas toegekomen migranten.
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Het aandeel Fransen toont een duidelijke concen-

tratie ten zuiden van de Vijfhoek, in wijken van Sint-Gil-

lis, Elsene, Ettebeek en Ukkel. De evolutiekaart toont een 

verdere versterking van ditzelfde patroon.
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4 | Suburbanisatiepatronen in kaart
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Eenoudergezinnen. Het patroon van 

het aandeel toekomende eenoudergezin-

nen volgt een heterogene spreiding over 

de GEN-zone, met een grotere vertegen-

woordiging naar het westen toe, wellicht 

vanwege de goedkopere vastgoedprijzen. 

Opvallend is de relatief grote verhuisin-

tensiteit binnen het gewest zelf, indicatie 

dat relatief veel eenoudergezinnen binnen 

de stad verhuizen, eerder dan meteen uit 

te wijken.

Koppels met kinderen. Het patroon van het 

aandeel koppels met kinderen is analoog met 

het klassieke suburbanisatieproces. Het zijn 

voornamelijk de gemeenten buiten het gewest 

die in verhouding de meeste meerpersoonshu-

ishoudens ontvangen. Toch ontvangen ook 

Brusselse grensgemeenten relatief veel gezin-

nen (westen), een indicatie voor het trapsgewi-

jze uitwijkproces.
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Alleenstaanden. Het aandeel toe-

komende alleenstaanden is, zoals verwa-

cht, relatief hoog voor Brussel stad en de 

gegentricifeerde wijken ten zuid-oosten 

van het centrum. Ook de omgeving van 

Leuven ontvangt een relatief groot aandeel 

van deze bevolkingsgroep uit het Brussels 

gewest.

Noord-Afrika. Het aandeel toekomende per-

sonen van Marhebijnse nationaliteit is hoog 

langsheen de kanaalzone, en bij uitbreiding in 

noordelijke richting langsheen de Zennevallei. 

Een opvallende concentratie bevindt zich in de 

omgeving van Mechelen.
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Noord-West Europa. Het aandeel 

toekomende personen van Noord- of 

West-Europese nationaliteit is hoog 

ten oosten van het BHG.

Oost-Europa. Het aandeel toekomende per-

sonen van Oost-Europese nationaliteit volgt 

een relatief homogene spreiding in en rond 

het BHG. Een duidelijk patroon ontbreekt hier 

vooralsnog, vanwege de lage aantallen.

Sub-Sahara Afrika. Het aandeel toe-

komende personen van Afrikaanse na-

tionaliteit is voornamelijk hoog in de regio 

rond Aalst en Mechelen.
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Overige. Het aandeel toekomende per-

sonen van de overige nationaliteiten is 

gespreid over het hele gewest, met een 

kleine concentratie in Elsene. De uitwi-

jking van deze bevolkingsgroep lijkt eerd-

er in oostelijke richting te gebeuren.

Zuid-Europa. Het aandeel toekomende 

personen met Zuid-Europese nationalitei-

ten lijkt binnen het  BHG de Zennevallei te 

volgen met uitlopers in zuid-westelijke en 

oostelijke richting.
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Hoger onderwijsdiploma.. Het aandeel 

toekomende personen met een hoger 

onderwijsdiploma volgt een opvallend pa-

troon, waarbij de zuidelijke grensgemeent-

en in Brussel relatief veel personen ont-

vangen en de uitwijking voornamelijk in 

zuid-oostelijke richting gestructureerd is.

Lager onderwijsdiploma. Het aandeel toe-

komende personen met een lager onderwi-

jsdiploma volgt eenzelfde opvallend patroon, 

zij het tegenovergesteld aan het patroon 

van de personen met hoger onderwijsdi-

ploma. Binnen het gewest is er een relatief 

homogene spreiding, maar de uitwijking is 

voornamelijk in westelijk richting gestruc-

tureerd.

Middelbaar onderwijsdiploma. Het 

aandeel toekomende personen met een 

onderwijsdiploma van middel niveau vol-

gt een heterogeen zonder duidelijke con-

centraties.
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5 | Synthesekaart migratiepatronen
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6 | Conclusie

De periode na de jaren ‘70 geeft ingang aan enkele nieuwe tendensen die invloed kunnen hebben op verhuisbewe-

gingen binnen en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo zou de introductie van nieuwe huishoudenstypologieën, 

alsook de stijging van het algemene opleidingsniveau en een toegenomen individualisering, de continuiteit van het 

suburbanisatieproces kunnen doorbreken en voor een hernieuwde interesse in de stad kunnen zorgen. Binnen deze 

literatuurstudie en kwantitatieve analyse zijn er inderdaad enkele aanwijzingen dat andere patronen aan belang win-

nen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich, binnen bepaalde buurten, een toenemende concentratie aan 

pluralistische huishoudensstructuren (ongehuwd samenwonend, alleenstaanden, eenoudergezinnen, ...). Binnen deze 

groepen lijkt een tempering (uitstel) van het uitwijkproces te ontstaan, al is de stad voor velen nog steeds een tijdelijk 

tussenstadium en geen permanente verblijfplaats. Ook ontstaan er bijkomende migratiestromen, zoals het aantrekke-

lijker worden van de perifere forensenwoonzone onder invloed van stijgende vastgoedprijzen in de onmiddelijke rand. 

Deze studie toont echter dat deze nieuwe tendensen slechts van beperkte invloed zijn. Algemene migratiepatronen 

wijzen uit dat Brussel het moet doen met een continue voortzetting van het suburbanisatieproces. De Brusselse kern-

stad is als een ‘magneet’ voor buitenlandse en binnenlandse immigratie. De daaropvolgende suburbanisatiebeweging 

volgt vaak niet meteen, maar trapsgewijs in radiale richting weg van het centrum, waarbij de stadsrand als tussen-

stadium fungeert. Absolute migratiecijfers tonen dat het merendeel van de verhuisbewegingen over korte afstanden 

gebeurt, waardoor het merendeel van de emigratiestromen verdeelt worden over de Brusselse grensgemeenten en de 

onmiddelijke Vlaamse rand. Het radiaal gerichte uitwijkproces maakt dat de sterk ruimtelijk gesegregeerde bevolking-

structuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich rechtstreeks vertaalt in een sociaal-economische differentiatie 

van de uitgaande migratiestromen en bijgevolg in een verdere oost-west tegenstelling, ook buiten de gewestgrenzen. 
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