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SAMENVATTING
Deze editie is een vervolgstudie van ‘Trends in Verhuisbewegingen’ (Stad Gent, 2014)

Verhuizen naar en uit Gent: migratiesaldo en verhuismobiliteit
Migratie of verhuizen duidt men meestal aan met twee indicatoren.
Met het migratiesaldo tel je de instroom – hoeveel mensen verhuizen naar Gent – en de uitstroom – hoeveel mensen
vertrekken uit Gent, en je berekent het verschil. Voor Gent is dat verschil in 2018 945: er zijn dus 945 meer mensen in Gent
komen wonen dan er uit Gent zijn vertrokken. Een migratiesaldo geeft zo inzicht in de richting van verhuizen, in ‘winst’ of
‘verlies’. Een positief saldo wijst op meer aankomsten; een negatief saldo op meer vertrekkers.
Met verhuismobiliteit tel je die instroom en uitstroom bij elkaar op. Zo krijg je zicht op het volume aan verhuisbewegingen.
In 2018 waren er voor Gent in totaal zo’n 32.000 verhuisbewegingen over de Gentse stadsgrens (in en uit).
Kortom, achter een migratiesaldo voor Gent van 945 (in 2018) zit een volume aan verhuisbewegingen van 32.000.
Omdat verhuisbewegingen per jaar kunnen schommelen, wordt hier met periodes van vijf jaar gewerkt (2014-2018) om
trends te detecteren.

Er wordt meer verhuisd
Een eerste trend is dat er meer wordt verhuisd dan 10 jaar geleden, en zeker meer dan 20 jaar geleden. De absolute
aantallen bewijzen dit maar dit is ook zo als er relatief wordt bekeken: als het aantal verhuisbewegingen afgezet wordt
tegenover de totale Gentse bevolking van datzelfde jaar.

Hoe dichter bij Gent, hoe intenser de verhuismobiliteit
Ook de omvang van de migratiebewegingen staat nog steeds in relatie met de afstand: hoe dichter bij Gent, hoe meer
verhuisbewegingen er uitgewisseld worden. Zo vormen Destelbergen, Melle, Lovendegem, Merelbeke, en Sint-MartensLatem de top 5. Een uitzondering op deze regel zijn de centrumsteden Antwerpen, Brugge en Kortrijk: met deze steden
wordt ook veel uitgewisseld. De sterke verhuismobiliteit met de omliggende gemeenten is niet zo vreemd: Gent heeft een
centrumfunctie op het vlak van onderwijs en werk. Er kunnen zo woonregio’s afgebakend worden. In Oost-Vlaanderen is
de woonregio Gent de grootste.

Veel instroom uit West-Vlaanderen, veel uitstroom naar de buurgemeenten
De richting van de verhuisbewegingen is een ander verhaal. De uitwisseling tussen Gent en andere steden en gemeenten
in België toont een negatief binnenlands migratiesaldo. Toch zijn niet alle gemeenten binnen België verliesgebieden.
Allereerst kan je stellen dat de taalgrens een migratiegrens is. Verhuisbewegingen van Gent naar Wallonië of omgekeerd
zijn er nauwelijks. Binnen Vlaanderen is West-Vlaanderen een winstgebied; Oost-Vlaanderen is een sterk verliesgebied.
Met de andere provincies wordt nauwelijks uitgewisseld. Binnen Oost-Vlaanderen tekenen zich ook gebieden af:
concentrische cirkels rond Gent. De binnenste cirkel - de buurgemeenten van Gent – is het grootste verliesgebied.

Internationale migratie blijft toenemen en zorgt voor groeiende diversiteit onder de Gentenaars.
De afgelopen 10 jaar toont doorgaans een positief buitenlands migratiesaldo voor Gent. Het buitenland is dus een
winstgebied: meer instroom uit het buitenland naar Gent dan uitstroom van Gent naar het buitenland. De diversiteit van
buitenlandse migratie kunnen we beter gedetailleerd bestuderen door naar de nationaliteit van verhuizers te kijken (en
niet (enkel) naar het land van waaruit ze verhuizen).
Het migratiesaldo van Belgen is negatief: er verlaten dus meer Belgen Gent dan dat er Belgen naar Gent verhuizen.
Omgekeerd is er een positief saldo aan niet-Belgen.

Trends in Verhuisbewegingen I Gent in cijfers 2020 I

5

Deze instroom van niet-Belgen zorgt in totaal voor Gent voor een positief migratiesaldo en een groeiende diversiteit in
Gent. In 2002 was het aandeel niet-Belgen in Gent 7%. Dat is in 2012 12% en in 2018 14%. Wanneer de ruimere
herkomstdefinitie wordt gehanteerd en er dus ook rekening gehouden wordt met de genaturaliseerde Belgen en de
geboortenationaliteit van de ouders dan evolueerde de Gentse bevolking van niet-Belgische herkomst van 18% in 2002
naar 33% in 2018.
Gent onderscheidt onder de Gentenaars naast de klassieke migrantengroepen (Turken en Maghrebijnen) de laatste 15 jaar
nieuwe immigratiestromen. Dit zijn voornamelijk Midden- en Oost-Europeanen, maar ook een groter wordende ‘niet-EU’groep met daarin oude bekende Ghana en nieuwe herkomstlanden zoals Afghanistan, Syrië en Somalië.
Binnen de groep van alle EU28-nationaliteiten is het de Bulgaarse nationaliteit die de laatste 10 jaar op 1 staat.
Ver daarachter vind je Roemenië, Nederland, Italië. In het algemeen daalt het aandeel Europese migratie in/uit Gent van
de totale niet-Belgische migratie van 52% naar 40%, met andere woorden Europeanen dragen minder dan vroeger bij tot
het positieve niet-Belgische migratiesaldo.
Naast de EU nationaliteiten is er een groter geworden groep uit de rest van de wereld. Voor de huidige periode
2014-2018 is in deze groep de top 6 Afghanistan, Syrië, Ghana, Somalië, Albanië en Irak.
Het migratiesaldo van de verhuizers met Turkse nationaliteit was in de periode 2009-2013 nog positief; de laatste
5 jaar is dit saldo nagenoeg in balans (evenveel naar als uit Gent).

Verhuizen binnen Gent is niet voor elke wijk gelijk
Op vlak van bevolkingsmigratie gedragen de verschillende wijken zich anders. De wijken in het centrum kennen een veel
hogere verhuismobiliteit dan de wijken in de rand. De Binnenstad en Elisabethbegijnhof – Papegaai hebben dan de
hoogste mobiliteit, Drongen en Kanaaldorpen en -zone de laagste.

Van buiten Gent naar de centrumwijken, van de centrumwijken naar de rand
Ook qua type migratie is er een verschil tussen de wijken. De centrumwijken trekken vooral mensen van buiten Gent aan –
dit zijn wijken met een positief extern migratiesaldo. De Gentenaars die binnen Gent wonen trekken vooral van het
centrum naar de rand – centrumwijken hebben een negatief intern migratiesaldo en de perifere wijken een positief intern
migratiesaldo. En vanuit de wijken in de rand vertrekken meer mensen weg uit Gent – deze wijken kennen een negatief
extern migratiesaldo.
Uitzonderingen hierop zijn de Bloemekenswijk en de wijk Muide–Meulestede–Afrikalaan. Deze wijken trekken zowel meer
inwoners van buiten Gent als van andere wijken in Gent, dan dat ze er verliezen.

In welke wijken wordt veel verhuisd, in welke wijken wordt er gebleven?
De Gentse bevolkingsstatistieken tonen een gestage jaarlijkse groei van Gent sinds 2000, gevoed door migratie en
geboorten. We bekijken het eens anders: wie woont vandaag (1/1/2019) in Gent en wie woonde daarvan (retrospectief) 10
jaar geleden (1/1/2009) al in Gent – op het zelfde adres, of elders in Gent? Op basis van die informatie kan je per wijk de
Gentenaars van vandaag indelen in 3 groepen: ‘nieuwe Gentenaars’ ‘woonde elders in Gent’ ‘nog op hetzelfde adres’.
Deze berekeningen volgen een iets andere methode dan wat eerder is gebruikt voor migratiesaldi en verhuismobiliteit. Het
is belangrijk om bewust te zijn van de verschillende rekenmethodes.
Een derde van de Gentenaars vandaag (1/1/2019) woonde 10 jaar eerder nog niet in Gent. Dit verschilt van wijk tot wijk:
(1) de centrumwijken zijn eerder aankomstwijken voor nieuwe Gentenaars. Voor de wijk Binnenstad bijvoorbeeld woonde
de helft van de Gentenaars 10 jaar geleden nog niet in Gent. (2) andere wijken tonen het omgekeerde: voor Drongen
bijvoorbeeld is dit slechts 20%. (3) Vooral de 19 de eeuwse gordelwijken trekken ‘nieuwe’ inwoners van binnen Gent aan:
één op vijf van bijvoorbeeld Oud-Gentbrugge woonde 10 jaar geleden (1/1/2009) elders in Gent.
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1. Schrijven over verhuiscijfers
Omdat verhuisbewegingen een impact hebben op het aantal inwoners in Gent, maar ook op de
leeftijdsstructuur en de diversiteit naar herkomst van de bevolking, is een analyse van de cijfers
belangrijk. Zeker omdat het aantal Gentenaars groeit en zal blijven groeien, wat voor het beleid
extra uitdagingen stelt rond wonen, mobiliteit en dienstverlening.

Dit werk is de opvolger van ‘Trends in Verhuisbewegingen’ (Stad Gent, 2014), die op zijn beurt ook al
het vervolg was van ‘Verhuisbewegingen naar, uit en binnen Gent’ (Stad Gent, 2008).
Deze editie wordt, anders dan de vorige edities, niet als boek gepubliceerd (papier, pdf). De
afgelopen jaren is voor het publiek maken van studiemateriaal een verschuiving van ‘op papier’ naar
‘digitaal’, in verschillende vormen en toonaarden. Heel specifiek is er voor het Gentse
demografische verhaal werk gemaakt van de website hoeveelin.stad.gent. Op die plek worden
demografische trends en bevolkingsprognoses bevattelijk beschreven, gaat het breder over
gentgebruikers naast Gentenaars, en vind je wijkprofielen. De klemtoon is het korte duidelijke
verhaal, de onderbouw is cijfermateriaal, en we spelen met visualisaties.
Dit werk geven we daarom in productvorm de volgende twee versies.
Deze uitgebreide technische versie focust qua inhoud op de verhuisbewegingen en gaat
niet uitweiden over andere zijdelingse onderwerpen. Je vindt er eenvoudigweg een hoofdstuk over
verhuizen over de stadsgrenzen en een hoofdstuk over verhuizen binnen de stadsgrenzen. Nieuw is
een hoofdstuk over verhuismobiliteit in de wijken, met een nieuwe methodiek die wordt ingezet
zodat we het over blijfkansen kunnen hebben per wijk. Verder vind je er ook een hoofdstuk rond
‘bronnen, begrippen en methodologie’.
Ten tweede bouwen we verder aan de hoeveelin.stad.gent website. De besluiten uit deze
analyse worden toegevoegd met nieuwe visualisaties.

De data halen we van de collega’s bij Dienst Burgerzaken en Statistics Belgium. Het gaat sec over
verhuisdata op individueel niveau. Er is hierbij geen informatie over gezinssamenstelling, (fiscaal)
inkomen of opleidingsniveau.
Het analysewerk, het maken van tabellen en kaarten, het uitschrijven en vormgeven is het werk van
de Dienst Data & Informatie, Bedrijfsvoering: Els Verhasselt, Annelies Van Steenberge, Els Bauwens,
Eric Dirikx en Tijl De Witte.
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2. Verhuisbewegingen over de stadsgrenzen
In dit deel geven we inzicht in hoe vaak er verhuisd wordt van en naar Gent, waar nieuwe
Gentenaars vandaan komen, waar stadsverlaters naartoe gaan, en hoe al deze bewegingen zich
vertalen in winst- en verliesgebieden.

2.1. Wie komt, wie gaat?
Het aantal verhuisbewegingen stijgt de laatste 10 jaar, met als uitzonderingen de jaren 2015 en
2018 waar er een lichte terugval is waar te nemen. Voor het jaar 2015 is het vermeldenswaardig dat
er in dat jaar minder (ambtshalve) schrappingen in het Bevolkingsregister zijn gebeurd, waardoor je
niet met zekerheid kan zeggen of de daling van het aantal verhuisbewegingen uit Gent te wijten is
aan een administratieve beslissing, eerder dan aan het feit dat er minder uit Gent is verhuisd.
Over de laatste 10 jaar verhuizen we dus steeds meer. In 2009 verhuisden 27 654 personen naar of
uit Gent. In 2018 is dit aantal opgelopen tot 32 651 bewegingen, of een stijging met 18%. Uiteraard
is op die 10 jaar tijd ook het aantal inwoners gestegen, maar ook de relatieve maat (aantal
verhuisbewegingen per 1.000 inwoners) stijgt van 115 in 2009 naar 125 in 2018 (of een stijging van
9%).
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1. Evolutie aantal verhuisbewegingen volgens type, Gent, 1999-2018
In 2018 verlieten 15 853 Gentenaars de stad om elders te gaan wonen. Tegelijk kwamen er
16 798 nieuwe Gentenaars bij.
Opvallend zijn de jaren 2011, 2012 en 2017, waarin het aantal stadsverlaters groter is dan de
nieuwe Gentenaars, wat resulteert in een negatief migratiesaldo.
Wanneer we de periode 2009-2018 vergelijken met 1999-2008, dan kunnen we vaststellen dat de
periode 1999-2008 een vrij constant positief migratiesaldo vertoont. Vanaf 2009 zien we dit saldo
stijgen om daarna, in 2011 en 2012 terug te vallen op een negatief saldo. In 2017 kent Gent terug
een (vrij klein) negatief migratiesaldo.
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2.2. Hoe weten we dit?
In wat volgt, worden de externe verhuisbewegingen bekeken, of de bewegingen uit Gent naar
andere gemeenten in België en omgekeerd. Het gaat steeds om twee perioden in de tijd van 2009
tot 2013 en van 2014 tot 2018. Indien de absolute cijfers worden vermeld, gaat het steeds om de
som van de 5 jaren (en niet om een gemiddeld cijfer).

2.2.1. Bepalen van de cijfers
Ook voor de relatieve cijfers (per 1.000 inwoners) nemen we zowel in verhuisbewegingen als in
aantal inwoners de som van de 5 jaren.
Bij de relatieve maat voor de Gentse stadsverlaters telt de noemer het aantal inwoners van de
gemeente van aankomst. Een cijfer 5 op de kaart van de stadsverlaters (met de relatieve cijfers),
betekent dat deze gemeente er, voor de beschouwde periode, jaarlijks 5 inwoners per 1.000
inwoners bijkrijgt uit Gent.
Bij de relatieve maat voor de nieuwe Gentenaars in Gent is het aantal inwoners van de
vertrekgemeente in de noemer geplaatst. Een cijfer 5 op de kaart van de nieuwe Gentenaars (met
de relatieve cijfers) betekent dat deze gemeente jaarlijks 5 inwoners per 1.000 inwoners verliest
aan Gent.
De relatieve maat voor het migratiesaldo geeft een negatief cijfer voor gemeenten aan wie
Gent inwoners verliest (uitgedrukt per 1.000 inwoners van de betreffende gemeente); een
positief cijfer toont dat Gent inwoners bijkrijgt van deze gemeente (eveneens uitgedrukt per
1.000 inwoners van de betreffende gemeente).
De relatieve maat voor de verhuismobiliteit of verhuisintensiteit, toont het aantal bewegingen
van gemeenten naar Gent en het aantal bewegingen van Gent naar die gemeenten, uitgedrukt
per 1.000 inwoners van die respectievelijke gemeente.

2.2.2. Over welke gebieden spreken we?
Er wordt enkel verwezen naar stadsgrenzen, provinciegrenzen, centrumsteden en buurgemeenten.
Verder wordt Vlaanderen als grotere geografische referentie gekozen en niet België. Dat komt
omdat verhuisbewegingen tussen Gent en gemeenten onder de taalgrens minimaal zijn.
‘Buitenland’ is uiteraard over de landsgrenzen.
Dit hoofdstuk eindigt met een inhoudelijke verwijzing naar de Oost-Vlaamse woonregio’s.
Stadsintern wordt met 25 wijken gewerkt, die elk clusters zijn van statistische sectoren. Daarin
wordt soms een onderscheid gemaakt in Gent Centrum, Gent Gordel en Gent Rand.
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2.3. Stadsverlaters: waar gaan ze naartoe?
Voor de stadsverlaters houden we rekening met alle verhuisbewegingen inclusief de bestemmingen
die niet gekend zijn (zoals ambtshalve schrappingen).
Het grootste deel van de stadsverlaters (meer dan 5 op 10) gaat elders in Oost-Vlaanderen
wonen. De meesten daarvan blijven in de (nabije) buurgemeenten van Gent. 13% van de
stadsverlaters gaat naar het buitenland. 9,5% naar West-Vlaanderen.
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25,9

Brussels
Hoofdstedelijk
gewest 2,3
Wallonië 1,0

OostVlaanderen 51,3
rest
Vlaanderen
7,7
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2. Bestemming stadsverlaters, Gent, 2014-2018
Het aantal stadsverlaters schommelt de laatste 10 jaar tussen 13.200 en 16.400. Het aantal
inwoners bleef toenemen in dezelfde periode. De relatieve maat (aantal stadsverlaters per 1.000
inwoners) toont dat er effectief een toename is van het aantal stadsverlaters (naar binnenland en
buitenland): van 55 stadsverlaters per 1.000 inwoners in 2009 naar 61 stadsverlaters per 1.000
inwoners in 2018.
De emigratie naar het buitenland stijgt, van 11 stadsverlaters per 1.000 inwoners in 2009 naar 16
per 1.000 in 2018. Dit is op zich niet vreemd, aangezien ook het aantal nieuwe Gentenaars uit het
buitenland stijgt (zie verder). De emigratie steeg sterk tot 2013, waarna een daling is waar te
nemen. Vanaf 2014 nam de emigratie terug toe, maar in minder sterke mate. Bij de stadsverlaters
die binnen België blijven, zien we op tien jaar tijd een relatief beperkte stijging van 43,6 naar 45,1
personen per 1.000 inwoners.
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3. Bestemming stadsverlaters (aantal per 1.000 inwoners), Gent, 2009-2018

De volgende kaarten geven een zicht op de plaats waar de stadsverlaters naartoe trekken, dit
zowel voor de periode 2009-2013 als voor de periode 2014-2018 en zowel in absolute cijfers als
in relatieve cijfers. De kaarten beperken zich tot Vlaanderen en Brussel, omdat het aantal
stadsverlaters dat naar Wallonië trekt minimaal is.

4. Stadsverlaters Gent naar Vlaanderen en Brussel, 2009-2013, absolute aantallen

5. Stadsverlaters Gent naar Vlaanderen en Brussel, 2014-2018, absolute aantallen
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De meeste personen die Gent verlaten, trekken naar de rand rond Gent. Vooral de onmiddellijke
buurgemeenten, de nabije gemeenten van Gent en bij uitbreiding heel Oost-Vlaanderen zijn
populair. In de top 5 van de meest populaire gemeenten in de periode 2009-2013 staan Evergem,
Merelbeke, Destelbergen en Lochristi, met Antwerpen als uitzondering. In de periode 2014-2018
verdwijnt Antwerpen van de 5de plaats en wordt deze plaats ingenomen door Deinze. Daarnaast
verhuist een aanzienlijk aantal ook naar West – Vlaanderen, meer bepaald Brugge, Kortrijk en
Oostende. In Vlaams Brabant valt enkel Leuven op als vestigingsplaats.

6. Stadsverlaters Gent naar Vlaanderen en Brussel, 2009-2013, relatieve cijfers,
gemiddelde aantal per 1.000 inwoners (aankomstgemeente ) – jaargemiddelde

7. Stadsverlaters Gent naar Vlaanderen en Brussel, 2014-2018, relatieve cijfers,
gemiddelde aantal per 1.000 inwoners (aankomstgemeente ) – jaargemiddelde

De relatieve cijfers drukken uit in welke mate de stadsverlaters van invloed zijn op het
bevolkingsaantal in de aankomstgemeente.
Hier zijn bijna concentrische cirkels van gemeenten rond Gent te zien. Eerst een ‘blauw-bruine’
buffer: deze gemeenten krijgen er jaarlijks 11 tot 33 personen per 1.000 inwoners bij uit Gent. De
oranje cirkel daarrond toont gemeenten die minder invloed van de Gentse uitstroom ervaren
op hun bevolkingssamenstelling (4 tot 11 personen per 1.000 inwoners). De top 5 van gemeenten
die het meest aankomsten uit Gent hebben per 1.000 inwoners voor de periode 2009-2013 zijn
Melle (+29‰), Destelbergen (+28‰), Merelbeke (+26‰), Lovendegem (+26‰) en Evergem (24‰).
Voor de periode 2014-2018 bestaat de top 5 uit Destelbergen (+33‰), Melle (+30‰), Evergem
(+25‰), Lovendegem (+25‰) en Merelbeke (25‰).
Ook de trek naar de kustgemeenten vanuit Gent valt op. Bij de relatieve cijfers valt Antwerpen
niet meer op. De invloed van het aantal Gentenaars dat naar daar verhuist is veel kleiner,
omdat Antwerpen zelf een heel groot inwonersaantal heeft.
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2.4. Nieuwe Gentenaars: waar komen ze vandaan?
De grootste groep nieuwe Gentenaars komt uit Oost-Vlaanderen (38,6%). Een derde van de
nieuwe inwoners komt uit het buitenland. 13% komt uit West-Vlaanderen, 10% uit de rest van
Vlaanderen, 2% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Slechts 1% komt uit Wallonië.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
2,1
rest
Wallonië
Vlaanderen
1,3
10,0
buitenland
34,8

Provincie OostVlaanderen
38,6
Provincie WestVlaanderen
13,1

8. Herkomst nieuwe Gentenaars, 2014-2018

Het absoluut aantal nieuwe Gentenaars steeg in 10 jaar tijd van 14.509 naar 16.829. Ook de
bevolking steeg, dus de relatieve cijfers tonen of er een effectieve stijging is. De relatieve cijfers
(aantal nieuwe Gentenaars per 1.000 inwoners) stijgen even sterk voor migratie uit het binnenland
als migratie uit het buitenland. De migratie uit het binnenland (gemiddeld 38 nieuwe Gentenaars
per 1.000 inwoners) ligt de laatste 10 jaar hoger dan de migratie uit het buitenland (gemiddeld 19
nieuwe Gentenaars per 1.000 inwoners). De stijging van het aantal nieuwe Gentenaars de laatste 10
jaar is vooral het resultaat van binnenlandse migratie.

9. Nieuwe Gentenaars uit Vlaanderen en Brussel, 2009-2013, absolute aantallen

Trends in Verhuisbewegingen I Gent in cijfers 2020 I

13

10. Nieuwe Gentenaars uit Vlaanderen en Brussel, 2014-2018, absolute aantallen
De nieuwe Gentenaars komen vooral uit de nabije (buur)gemeenten. Algemeen gezien is er een
grote instroom vanuit Oost-Vlaamse gemeenten. Daarnaast leveren de gemeenten langs de lijn
Gent – Antwerpen ook veel nieuwe Gentenaars. Dat zijn Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen zelf.
Als laatste trend valt op dat er vanuit de centrumsteden veel mensen richting Gent vertrekken.
Voor West-Vlaanderen zijn dat Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare; voor Oost-Vlaanderen Aalst
en Sint-Niklaas; voor Vlaams-Brabant Leuven. Voor de provincie Antwerpen: Antwerpen. Ook vanuit
Brussel verhuizen veel mensen naar Gent.

11. Nieuwe Gentenaars uit Vlaanderen en Brussel, 2009-2013, relatieve cijfers,
gemiddelde aantal aankomsten per 1.000 inwoners (aankomstgemeente ) – jaargemiddelde

12. Nieuwe Gentenaars uit Vlaanderen en Brussel, 2007-2011, relatieve cijfers,
gemiddelde aantal aankomsten per 1.000 inwoners (aankomstgemeente ) – jaargemiddelde
Deze kaarten tonen het aantal nieuwe Gentenaars in Gent, afgezet op het aantal inwoners in de
gemeente waaruit ze vertrekken. Wat opvalt is dat we opnieuw duidelijk de contouren van OostVlaanderen als gebied van herkomst zien. Daarnaast speelt afstand tot Gent een rol : hoe dichterbij ,
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hoe meer uitwisseling. Er tekenen zich concentrische cirkels rond Gent af. In een eerste
concentrische cirkel rond Gent weegt het gewicht van verhuizers naar Gent het sterkst door. Het
zijn de buurgemeenten van Gent. Vanuit de buurgemeenten van Gent vertrekken gemiddeld 7,4 tot
21,9 inwoners per 1.000 inwoners naar Gent. De volgende concentrische cirkel zijn de gemeenten
voorbij de buurgemeenten van Gent. De grootordes van de verhuizers naar Gent is tussen de 3,9 en
8,3 inwoners per 1.000 inwoners. Naast Oost-Vlaanderen is ook – maar in mindere mate – WestVlaanderen een gebied van herkomst voor Gent.
Net zoals bij de stadsverlaters, geeft het beeld ook bij de nieuwe Gentenaars concentrische cirkels.
Bij de stadsverlaters is een concentrische cirkel rond Gent met veel invloed, met daarrond een zone
van gemeenten waar de invloed van Gent minder voelbaar is, naar een derde zone waar de relatieve
invloed van de stadsverlaters nog minder voelbaar is.
De balans van stadsverlaters en nieuwe Gentenaars resulteert in een opdeling in winst- en
verliesgebieden.
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2.5. Winst- en verliesgebieden
Het aantal nieuwe Gentenaars verminderd met het aantal stadsverlaters levert het ‘extern’
migratiesaldo op. Dit geeft een blik op de winst- en verliesgebieden voor Gent.
Een negatief migratiesaldo betekent dat Gent meer inwoners verliest aan een gebied dan dat
er van daaruit naar Gent verhuizen (= verliesgebied). Een positief migratiesaldo betekent dat
Gent meer inwoners haalt uit een bepaald gebied, dan dat er uit dat gebied naar Gent komen
(= winstgebied).

2.5.1. Negatief binnenlands saldo
Gent heeft een negatief binnenlands saldo. Er gaan dus meer mensen in andere Belgische
gemeenten wonen dan dat er uit andere gemeenten naar Gent komen. Meer specifiek verliest
Gent vooral inwoners aan de gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen. Enkel West-Vlaanderen
is een noemenswaardig winstgebied. Uit de West-Vlaamse gemeenten komen meer
inwijkelingen naar Gent dan er mensen uit Gent naar West-Vlaanderen vertrekken.
Gent verliest of wint nagenoeg geen inwoners uit of van Wallonië. De taalgrens is blijkbaar
ook een grens waar nauwelijks verhuisbewegingen over gaan. Daarom zijn de kaarten van de
winst- en verliesgebieden beperkt tot Vlaanderen en Brussel.
De kaarten met relatieve cijfers tonen het migratiesaldo voor Gent, afgezet op de inwoners van
de winst/verliesgebieden.

2.5.1.1. Winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel

13. Gent, winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel, 2009-2013, absolute aantallen

14. Gent, winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel, 2014-2018, absolute aantallen
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Gent verliest het meeste inwoners aan de buur- en meest nabije gemeenten. Voor de periode 20142018 is dit meer uitgesproken dan voor de periode 2009-2013. Een groot deel van Oost-Vlaanderen
is een verliesgebied.
West-Vlaanderen is een winstgebied voor Gent, met uitzondering van enkele kustgemeenten en
enkele kleine gemeenten die grenzen aan Oost-Vlaanderen.

15. Gent, winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel, 2009-2013, relatieve aantallen,
gemiddeld migratiesaldo voor Gent, afgezet op 1.000 inwoners herkomst-/aankomstgemeente

16. Gent, winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel, 2007-2011, relatieve aantallen,
gemiddeld migratiesaldo voor Gent, afgezet op 1.000 inwoners herkomst-/aankomstgemeente
De relatieve cijfers geven aan in welke mate de in- en uitstroom van Gent invloed heeft op de
bevolkingssamenstelling van de andere gemeenten. De gemeenten in de nabije omgeving van Gent
(buurgemeenten en bij uitbreiding de gemeenten daarnaast) krijgen het grootste aandeel extra
inwoners vanuit Gent. In de tweede periode krimpt het verliesgebied in tot Oost-Vlaanderen.
West-Vlaanderen is het belangrijkste winstgebied. De relatieve aandelen in de winstgebieden
zijn wel minder groot dan in de verliesgebieden.
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2.5.1.2. Verlies- en winstgebieden onder de centrumsteden
gemeente

2009-2013

2014-2018

Brugge

432

402

Roeselare

159

262

Leuven

-27

201

Aalst

66

169

Turnhout

34

92

Sint-Niklaas

85

85

-68

60

Hasselt

-7

48

Genk

17

14

-40

10

59

-2

-233

-66

Oostende

Mechelen
Kortrijk
Antwerpen

17. Winst- en verliesgebieden centrumsteden, Gent, 2009-2013 en 2014-2018

Focus op centrumgebieden leert dat vooral Antwerpen verliesgebied is voor Gent tijdens de periode
2014-2018. Jaarlijks verliest Gent gemiddeld 66 personen aan Antwerpen (voor Kortrijk gaat dit om
nauwelijks 2 personen).
De belangrijkste winstgebieden zijn de West-Vlaamse steden, met Brugge op nummer één, gevolgd
door Roeselare. De centrumsteden Leuven, Aalst en Turnhout vervolledigen de top 5.

2.5.2. Positief buitenlands saldo
Er komen meer personen uit het buitenland aan in Gent, dan er vertrekken uit Gent naar het
buitenland. Grote winstgebieden zijn Bulgarije, Roemenië, Polen en de Slowaakse Republiek als
nieuwe EU-landen, maar ook uit de traditionele EU-landen komen heel wat mensen naar Gent,
vooral uit Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk. Ook vanuit Turkije en een aantal Maghreb-landen
(Tunesië, Marokko) is Gent een populaire vestigingsplaats, al is dit de laatste periode opmerkelijk
lager dan vanuit Bulgarije.
Bij een grote groep personen is niet gespecifieerd of geregistreerd waarnaar ze vertrokken zijn. Men
gaat ervan uit dat ze naar het buitenland vertrokken zijn.
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Migratiesaldo Gent

2009-2013

2014-2018

Binnenland

-7607

-1663

Provincie Oost-Vlaanderen

-10844

-7642

Provincie West -Vlaanderen

2577

3414

Buitenland

15444

12538

EU +13

7119

6210

Bulgarije

4559

4368

Polen

858

420

Roemenië

223

544

Slowaakse Republiek

979

551

Nederland

1118

807

Spanje

761

527

Italië

354

461

Frankrijk

472

367

1900

967

EU 15

Niet – EU 28
Turken & Maghrebijnen

Restcategorie (schrappingen,
-3906
afgeschreven naar buitenland,…)

-5747

18. Binnenlands en buitenlands migratiesaldo, Gent, 2009-2013 en 2014-2018
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2.6. Nationaliteitsverschillen in verhuisbewegingen
Bij de verhuizers zijn de gegevens over nationaliteit vollediger dan het land van herkomst of de
bestemming (cfr.. supra). Bij de opsplitsing Belg/niet-Belg zijn de data echter niet gedetailleerd
genoeg om onderscheid te maken tussen genaturaliseerde en niet genaturaliseerde personen.

2.6.1. Belgen en niet-Belgen
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2009

2010

Belgen uit Gent

2011

2012

niet-Belg uit Gent

2013

2014

2015

Belgen naar Gent

2016

2017

2018

niet-Belgen naar Gent

19. Evolutie verhuisbewegingen van Belgen en niet-Belgen naar en uit Gent, 2009-2018
In aantal zijn de bewegingen van Belgen talrijker dan die van niet-Belgen. Bij Belgen is de instroom
in Gent wel kleiner dan de uitstroom, wat leidt tot een negatief saldo. Bij de niet-Belgen is de
instroom groter dan de uitstroom, met een positief migratiesaldo als resultaat.
Aangezien er op basis van deze data geen onderscheid kan gemaakt worden op basis van origine
(gedefinieerd op basis van huidige en vorige nationaliteit, dus inclusief genaturaliseerde personen),
maar enkel op basis van huidige nationaliteit, zal het migratiesaldo van Belgen in werkelijkheid iets
minder negatief zijn. Een niet onbelangrijke groep niet-Belgen verwerft in de loop der jaren de
Belgische nationaliteit. Hierdoor heb je bij de uitstroom van Belgen, ook een deel ‘verborgen’ nietBelgen, die eigenlijk bij de uitstroom niet-Belgen horen. Bij de instroom is die verborgen groep veel
kleiner. Met andere woorden: de uitstroom van Belgen is wat overschat, de uitstroom van nietBelgen onderschat.
Voor deze nationaliteitsverschillen wordt enkel met absolute aantallen gewerkt (en geen relatieve
cijfers per 1.000 Gentenaars bv.). Een migratiesaldo is ook hier steeds vanuit het standpunt van
Gent instroom naar Gent – uitstroom uit Gent).
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20. Evolutie migratiesaldo Belgen, niet-Belgen en totaal in absolute aantallen, Gent, 2009-2018
In absolute cijfers is er een licht negatief saldo bij de Belgen en een sterker positief saldo bij de nietBelgen. Deze migratiesaldi zorgen voor een groeiende multiculturele diversiteit in Gent (net zoals in
andere grote Europese steden). Het aandeel niet-Belgen in Gent stijgt van 10% in 2009 naar 14,1%
in 2018. Hier telt wel het feit dat de Turkse en Maghrebijnse migranten al veel langer in Gent
aanwezig zijn, waardoor een groot deel al de Belgische nationaliteit heeft verworven. Ook de
kinderen van de derde generatie migranten hebben bijna allemaal de Belgische nationaliteit.
Herkomst geeft in dit perspectief een beter beeld, omdat het ook rekening houdt met de
geboortenationaliteit van de Gentenaar en zelfs de geboortenationaliteit van de ouders. Het
aandeel Gentenaars met een niet-Belgische herkomst stijgt in dezelfde periode van 24,6% naar
33,5%.
Meer in detail valt op dat er een totaal negatief saldo is voor de jaren 2011 en 2012. Dat is niet
enkel in Gent zo, maar in heel het land. Algemeen stokt de internationale migratie wereldwijd als
gevolg van de financieel-economische crisis. Specifiek voor België zorgde het restrictieve beleid
inzake gezinshereniging in 2011 voor een terugval in de migratiestromen in de jaren die volgden.
(FPB & ADSEI, 2014)

2.6.2. Nationaliteiten niet-Belgen
Gent kent een lange traditie van migratie uit Turkije en Noord-Afrika. De migranten uit deze
gebieden hebben zich in de loop van de jaren duurzaam verankerd in de stad. Gent krijgt sinds de
val van de Berlijnse muur en nog sterker na de uitbreiding van de Europese Unie ook steeds meer
migranten uit Midden- en Oost-Europa. (Verhaeghe, Van der Bracht, & Van de Putte, 2012) Zo stijgt
specifiek vanaf 2007 het migratiesaldo van Bulgaren met de toetreding van Bulgarije tot de
Europese Unie. Recent stroomt ook het vluchtelingenverhaal Gent binnen.
De volgende tabel toont de meest voorkomende niet-Belgische nationaliteiten bij de migratiebewegingen in saldi van nieuwe Gentenaars en stadsverlaters. Daarna wordt de meest recente
periode van 5 jaar (2014-2018) naast de vorige periode (2009-2013) gelegd.
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Bulgarije

2324

Afghanistan

928

Syrië

660

Ghana

424

Roemenië

322

Somalië

288

Nederland

287

21. Migratiesaldo naar nationaliteit, Gent, 2014-2018, top 7.

saldo 09_13 rang

saldo 14_18 rang

EU

5684

3461

EU+13 (EU-landen sinds 2007)

4446

2580

Bulgarije

3298

(1)

2324

(1)

Roemenië

167

(12)

322

(5)

EU15 (traditionele EU-landen)

1238

881

Nederland

345

(7)

287

(7)

Italië

145

(13)

225

(8)

Spanje

325

(8)

115

(16)

niet-EU

5305

5218

Turken & Maghrebijnen

1335

302

Marokko

283

(9)

163

niet-EU; exclusief Turken en Maghrebijnen
(restgroep)

3970

4916

Afrika

1148

1047

(13)

Ghana

468

(3)

424

(4)

Somalië

81

(23)

288

(6)

Azië

1613

2930

Afghanistan

411

(4)

928

(2)

Syrië

87

(22)

660

(3)

Irak

78

(25)

213

(10)

China

142

(14)

180

(11)

Iran

49

(36)

169

(12)

Palestina

23

(63)

125

(15)

Pakistan

130

(17)

111

(17)

India

238

(10)

103

(19)

Europa

567

Albanië
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448
(15)

215

(9)
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Rusland

214

(11)

147

Midden-Amerika

122

91

Oceanië

20

21

Onbekend

49

199

UNO - ERKEND OVN VLUCHTELING

41

(44)

109

VSA/Canada

88

7

Zuid-Amerika

363

173

(14)

(18)

22. Migratiesaldo naar nationaliteit, Gent, 2009-2013, 2014-2018.
Selectie van landen met migratiesaldo voor 2014-2018 > 100
Hier zijn twee vaststellingen:
➢
➢

Het positief migratiesaldo van niet-Belgen is de laatste 5 jaar kleiner (8.679) dan het saldo
van de vorige periode (10.989).
Europeanen (EU28) maken 40% uit van de totale niet-Belgische migratie, vroeger was dit
52%. Kortgezegd: niet-Europeanen worden dus belangrijker in het positieve niet-Belgische
migratiesaldo dan vroeger

In dit overzicht voor de totale groep niet-Belgische nationaliteiten van de laatste 5 jaren, wordt de
top 7 ingevuld door Bulgarije, Afghanistan, Syrië, Ghana, Roemenië, Somalië en Nederland.
In historisch perspectief (Stad Gent, 2014): de nationaliteiten met de hoogste migratiesaldi (>700)
voor de periode 2002-2011 waren (in aflopende volgorde): Bulgaren, Turken, Slowaken, Polen,
Nederlanders en Ghanezen.

a. Turken en Maghrebijnen / arbeids- en volgmigratie
De groep Turken, Algerijnen, Tunesiërs en Marokkanen - hierna gedefinieerd als ‘Turken &
Maghrebijnen’ - wordt samengenomen omdat zij in Gent een gelijkaardig migratiepatroon
vertonen.
Turken en Maghrebijnen zijn de grootste herkomstgroepen in Gent, ze worden beschouwd als de
‘oude’ migrantengroepen. Midden jaren zestig kwamen de eerste Turkse, Marokkaanse, Tunesische
en Algerijnse arbeidsmigranten aan in Gent. Het waren voornamelijk mannen tussen 25 en 40 jaar.
Tot midden jaren zeventig vormen vooral de Turkse migranten etnische netwerken in Gent: ze
zoeken elkaar op en vormen kleine netwerken van vrienden en kennissen. Deze netwerken en de
aanwezige familie vergemakkelijkten het leven van de migranten hier en kanaliseerden ook de
migratie naar Gent. (Verhaeghe, et al., 2012) Nieuwe migranten hebben de neiging om te trekken
naar steden waar ze mensen kennen. (Geldof, 2012) Met de officiële migratiestop van 1974 werd
arbeidsmigratie onder strengere voorwaarden toegelaten. Migranten moesten dus een keuze
maken. Ofwel keerde men terug naar het land van herkomst (met een kleine kans om ooit nog in
België te verblijven), ofwel koos men voor een permanente Belgische verblijfsvergunning (waarbij
men wel nog het herkomstland kon bezoeken of terugkeren). De keuze voor dat laatste was voor
velen snel gemaakt. (Verhaeghe, et al., 2012)
Hoewel de arbeidsmigratie sterk daalde, waren er nog andere legale migratiekanalen. Via gezinsmigratie konden partner, minderjarige kinderen en – onder strikte voorwaarden – andere
familieleden naar België overgebracht worden. De gezinsmigratie werd nog aangevuld met
immigratie via gezinsvorming: omdat het voornamelijk mannen waren die naar België kwamen,
gingen velen op zoek naar een huwelijkspartner in het land van herkomst. De Turkse en
Marokkaanse migratie via gezinshereniging- en vorming blijft tot op vandaag hoog en is voor deze
groep de belangrijkste weg om België binnen te komen. (Verhaeghe, et al., 2012)
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Anno 2018 zien we dat de groep van Turken en Maghrebijnen ook de laatste vijf jaar goed zijn voor
een positief migratiesaldo (302) dat evenwel beduidend kleiner is dan dat van de periode daarvoor
(1.335), en de periodes daarvoor (zie Stad Gent, 2014). Het valt op dat het voor de periode 20142018 vooral de Marokkaanse nationaliteit is (en niet de Turkse) die hier vooral de bijdrage doet
(163). Het migratiesaldo van de Turkse verhuizers in en uit Gent is positief (911) voor de periode
2009-2013; de laatste 5 jaar is dit saldo nagenoeg in balans (6).

b. Bulgaren, Polen en Slowaken / Oost- Europese migratie
Een aanzienlijk deel van de ‘nieuwe migranten’ naar Gent, zijn Midden- en Oost-Europeanen.
De migratiegeschiedenis van deze nieuwe Gentenaars is veel korter. Het Ijzeren Gordijn tussen
Oost- en West-Europa uit de naoorlogse periode belette decennialang migratie uit Oost-Europa. De
val van de muur, de hereniging van Europa en de geleidelijke toetreding tot de Europese Unie van
de voormalige Oostbloklanden (vanaf 2004) zorgt vanaf de jaren 1990 tot vandaag voor nieuwe
migratie uit Centraal- en Oost-Europa. Typisch is dat het voor sommige van die landen over zowel
een hoge instroom als uitstroom gaat, met kenmerken van gastarbeid of circulaire migratie (Geldof,
2016).
Bulgaren nemen hier een aparte plaats in. Migratie vanuit Bulgarije is dominant in de Oost –
Europese migratie. De laatste 10 jaar is er een prominent positief migratiesaldo van de Bulgaarse
nationaliteit. Dit heeft anno 2019 een effect op de bevolkingssamenstelling: 2 op 3 inwoners met
Oost-Europese herkomst in Gent, zijn Bulgaren (10.272).
De meeste Polen komen naar België omwille van economische redenen. Aangetrokken door hogere
lonen en tewerkstellingskansen is hun doel geld verdienen om een beter leven in Polen te kunnen
leiden. Hun verblijf is dan ook vaak van tijdelijke aard. Een aantal van hen trekt naar een andere stad
in België, maar een meerderheid vertrekt naar het buitenland. Deze cijfers houden echter nog geen
rekening met detacheringen. Dat zijn arbeidskrachten die per definitie kort in België verblijven,
aangezien dat eigen is aan hun statuut van gedetacheerde.(Verhaeghe, et al., 2012)
Het socio-economisch profiel van Polen is eerder sterk. Dat van Slowaken is doorgaans zwak. Een
groot deel – naar schatting 95% – van de Slowaken die naar Gent komen behoren tot de Romaminderheid. Zij worden in Slowakije met structurele discriminatie en uitsluiting geconfronteerd.
(Verhaeghe, et al., 2012) Bijkomend verdwijnen Slowaken van de Belgische administratieve radar.
De laatste 10 jaar staat de Bulgaarse nationaliteit bovenaan in de Gentse statistieken van de groep
van EU28-nationaliteiten met een positief migratiesaldo. Ver daarachter staan Roemenië, Nederland
en Italië. Opvallend is dat Polen voor de periode 2014-2018 een negatief saldo optekent, waar dit
voordien (2009-2013) positief was.

c. Nederlanders
De Nederlanders komen voor de periode 2014-2018 op de zevende plaats in de rangschikking van
nationaliteiten met grootste migratiesaldo; in de periode 2002-2011 was dat nog de vijfde plaats
(zie Stad Gent 2014).
De taal speelt hierin wellicht een rol, maar ook de studiemogelijkheden. Alle buitenlandse studenten
kunnen zich – in tegenstelling tot Belgische studenten – wél domiciliëren en zo zijn ze dus soms wel
terug te vinden in de registratiecijfers. Omdat de Nederlanders goed zijn voor een kwart van de
internationale studenten, dragen ze zo ook bij aan meer geregistreerde Nederlanders in het
bevolkingsregister en verhuisbewegingen. Eén op vier van de Nederlandse inschrijvingen valt binnen
het studiegebied dierengeneeskunde (AHOVOKS, DHO , 2019).
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d. Ghanezen
De Ghanese gemeenschap is met ongeveer 1900 mensen één van de grootste zwart-Afrikaanse
gemeenschappen in Gent. Ze is bovendien één van de oudste zwart-Afrikaanse groepen in deze
stad. Na twee militaire coups kwam in 1982 de migratie van Ghanezen richting Europa op gang. Ook
de Ghanezen die om economische en politieke redenen in de jaren 70 migreerden naar buurlanden
als Nigeria, trokken toen naar Europa op zoek naar een beter leven. Ze kenden de Europeanen van
de Britse kolonisatie en de handelsrelaties met de Nederlanden, Denemarken, Portugal en Zweden .
In de jaren 1990 en 2000 groeide de Ghanese gemeenschap in Gent door familiehereniging en
geboorte. (http://www.ghanezeningent.be)

e. Economische en oorlogsvluchtelingen
Globalisering neemt toe en in het kielzog van groeiende internationale handel volgt ook migratie,
met onder meer economische vluchtelingen die asiel aanvragen. Daarnaast jagen ook oorlogen en
conflicten de vluchtelingenstromen aan. Er was de Golfoorlog van 1990-1991 (Irak-Koeweit), het
uiteenvallen van Joegoslavië en de Bosnische oorlog (1992-1995), en later ook de oorlogen in
Afghanistan, Somalië, Armenië en Syrië. (Geldof, 2016)
Anno 2018 is er, naast de EU nationaliteiten en de Turken en Maghrebijnen, een ‘restgroep’ van veel
nationaliteiten uit de rest van de wereld. Samen bepalen ze meer dan vroeger het positieve totale
migratiesaldo. In 2009-2013 was hun aandeel goed voor 36%. Nu is dat 56%. Het gaat om een
diversiteit aan nationaliteiten uit alle continenten.
De vluchtelingengroepen springen binnen deze ‘restgroep’ in het oog. Voor de huidige periode
2014-2018 is in deze groep de top 6: Afghanistan (928), Syrië (660), Ghana (424), Somalië (288),
Albanië (215) en Irak (213). Voor Afghanistan, Syrië en Somalië is dit saldo voor deze periode
beduidend hoger dan de vorige periode.
Ook Zuid-Europese landen vind je in deze groep (economische) vluchtelingen. Italianen,
Spanjaarden, Portugezen en Grieken tonen grotere positieve migratiesaldi de laatste 10 jaar in
vergelijking met een vroegere periode; Italië tekent nu een saldo groter dan 200.
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2.7. niet-Belgische migratie en de huidige Gentse

bevolkingssamenstelling
De hoge migratiesaldi van bepaalde nationaliteitsgroepen hebben invloed op de bevolkingssamenstelling en de evolutie naar superdiversiteit (Geldof, 2016). De grafiek hieronder toont het aantal
personen van Belgische en niet-Belgische origine.
Het aandeel niet-Belgische herkomst in de Gentse bevolking is verder toegenomen, ook tussen 2013
en 2018. Qua samenstelling zijn Gentenaars van Turkse en Maghrebijnse herkomst in aandeel
nagenoeg gelijk gebleven en nog steeds het grootst. De groepen met herkomst uit Oost-Europese
EU-landen en niet-Europese landen zijn prominenter aanwezig onder Gentenaars in 2018 in
vergelijking met 2013.
Ook de ‘restgroep niet-EU’ wordt groter en de samenstelling meer divers.
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23. Samenstelling Gentse bevolking naar herkomst, Gent, 2013, 2018
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24. Samenstelling Gentse bevolking naar herkomst – detail van niet-Belgische herkomst, Gent,
2013, 2018
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2.8. Woonregio’s
In deze editie schuiven we aanvullend de oefening van de Provincie Oost-Vlaanderen naar voor
omdat er, parallel aan deze ‘trends in verhuisbewegingen’, vertrokken wordt vanuit de reële
frequentie van verhuisbewegingen bij het afbakenen van woonregio’s. De Gentse studie vertrekt
van Gent: naar Gent, uit Gent, en verhuisbewegingen tussen buurten (statistische sectoren) binnen
Gent. De Oost-Vlaamse studie vertrekt van alle buurten (statistische sectoren) in Oost-Vlaanderen.
Deze (Oost-Vlaamse) studie startte vanuit de vaststelling in de prognoses van Statistiek Vlaanderen
waarbij de provincie Oost-Vlaanderen de huishoudens met 10,2% of 65.217 eenheden ziet stijgen
voor de periode 2017-2035. Omdat de Provincie initiatief neemt in de demografische uitdaging en
het verdeelvraagstuk van de woonopgave, is de studie ‘afbakening van regionale woonmarkten,
Provincie Oost-Vlaanderen’, een ankerpunt vanuit de situatie vandaag. Het voorziet in onderbouw
bij het opmaken van beleidskaders en het concretiseren van ruimtelijk beleid. (Provincie OostVlaanderen, 2018).
Wonen en woonplaatskeuzes overschrijden gemeentegrenzen en tekenen zich af in regio’s. De
woonregio is een goede contour om een beeld te krijgen van de reële verhouding tussen
woonbehoefte en woonvraag. Het basismateriaal bestaat uit de reële verhuisbewegingen op het
niveau van de statistische sectoren. Het grondgebied Oost-Vlaanderen kent een indeling van 7.693
statistische sectoren. Verhuisbewegingen in- en uit een sector worden geteld; een verhuisbeweging
binnen een sector wordt niet geteld. In totaal gaat het om 3,6 miljoen verhuisrecords en om meer
dan 450.000 verhuisbewegingen met Oost-Vlaanderen over 3 jaar (2014-2017).
Er worden vier scenario’s uitgewerkt in een rekenmodel: lokale binding, dynamische binding,
afgebakende woonkernen als vertrekpunt en afgebakende stedelijke gebieden als vertrekpunt. De
scenario’s en de rekenmodellen leiden uiteindelijk naar onderstaand synthesebeeld. Er tekenen zich
duidelijke woonregio’s af rond Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Geraardsbergen en het Meetjesland. Een
aantal regio’s vormen een overgangszone tussen twee of meerdere woonregio’s, bijvoorbeeld
tussen de woonregio Gent en Aalst, tussen Geraardsbergen en Zottegem, en tussen het Meetjesland
en Gent. Een aantal regio’s hebben een sterke relatie met gebieden buiten de provincie, zoals een
deel van Zulte, dat tot de woonregio Waregem hoort; of het oosten van Beveren, dat tot woonregio
Antwerpen behoort.

25. Woonregio’s synthesebeeld – Provincie Oost-Vlaanderen ism Atelier Romain, 2018.
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Wat opvalt in dit synthesebeeld is dat de Gentse woonregio zich groter aftekent dan wat je zou
verwachten op basis van de Gentse studies rond verhuisbewegingen.
Binnen deze Gentse woonregio kunnen we dan ook zien dat de inwoners van bijvoorbeeld Assenede
in het noorden van de provincie weinig interactie vertonen met Gavere in het zuiden van deze
woonregio. De Gentse woonregio wordt daarom in detail bekeken: daartoe wordt eerst de link met
Gent belicht om dan een opdeling te maken in clusters en zo een differentiatie te creëren binnen
deze grote woonregio.

25. Woonregio Gent in subregio’s – Provincie Oost-Vlaanderen ism Atelier Romain, 2018.
Er worden zeven subwoonregio’s onderscheiden binnen de Gentse woonregio. De gearceerde
gebieden hebben een verhoogde verhuisrelatie met Gent:
-

Regio aansluitend aan het Meetjesland
Regio in het noordoosten (Wachtebeke-Moerbeke)
Regio rond Lokeren
Regio ten zuidwesten van Gent (Deinze)
Regio ten zuiden (Gavere-Zingem)
Regio ten zuidoosten van Gent (Oosterzele)
Regio Wetteren-Wichelen

Dit beeld waarbij ‘de verhoogde verhuisrelatie met Gent’ via de gearceerde gebieden wordt
gevisualiseerd stemt logischerwijze overeen met het kaartmateriaal uit de Gentse studies waar de
buurgemeenten prominent ingekleurd worden.
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2.9. Verhuismobiliteit
De verhuismobiliteit of -intensiteit vult de indicator ‘migratiesaldo’ aan. De verhuisintensiteit wordt
berekend door de som te maken van de immigranten (inwijkelingen) en de emigranten
(uitwijkelingen). Het migratiesaldo geeft de richting aan van de uitwisseling, de verhuisintensiteit
daarentegen toont aan hoe aanzienlijk die migratiestromen zijn. Dat een migratiesaldo weinig meer
dan 0 bedraagt, betekent immers niet dat de uitwisselingen onbelangrijk zijn. Die kunnen zelfs heel
intens zijn, groot in aantallen.
Zo toont het migratiesaldo aan hoeveel de bevolking in aantal verandert in een bepaald gebied,
de verhuisintensiteit werpt een blik op de bevolkingssamenstelling. Zo kan bijvoorbeeld
een gebied een laag migratiesaldo hebben, maar toch een hoge instroom en een hoge uitstroom,
waardoor de samenstelling van personen in dat gebied toch grondig kan veranderen.

27. Mobiliteit (of verhuisintensiteit), Gent, 2014-2018, som van inkomende en uitgaande
verhuisbewegingen, absolute cijfers
Bovenstaande figuur geeft de verhuismobiliteit in absolute cijfers. Er is nog steeds een grote
wisselwerking tussen Gent en de gemeenten Evergem (N=6665), Merelbeke (N=4902), Destelbergen
(N=4853), Lochristi (N=3637) en Antwerpen (N=3360) voor de periode 2014-2018. Deze top 5 is
ongewijzigd in vergelijking met de periode ervoor; de aantallen zijn licht toegenomen.
Om een uitspraak te doen over een effectieve stijging over de tijd, is het beter het aantal
bewegingen af te zetten tegenover het aantal inwoners. Het aantal inwoners kan immers in dezelfde
periode ook gestegen zijn.

28. Mobiliteit of verhuisintensiteit Gent, naar herkomst/bestemmingsgemeente 2009 -2013,
relatieve cijfers, mobiliteit per 1.000 inwoners, som van inkomende en uitgaande
verhuisbewegingen gedeeld door som bevolking van resp. herkomst en aankomst gemeente
(periode 2009-2013)*1.000
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29. Mobiliteit of verhuisintensiteit Gent, naar herkomst/bestemmingsgemeente 2014 -2018,
relatieve cijfers, mobiliteit per 1.000 inwoners, som van inkomende en uitgaande
verhuisbewegingen gedeeld door som bevolking van resp. herkomst en aankomst gemeente
(periode 2014-2018)*1.000
De top 5 van gemeenten die het meest personen uitwisselen met Gent zijn voor de periode
2014-2018 Destelbergen (54‰), Melle (47‰), Lovendegem (41‰), Merelbeke (40‰) en SintMartens-Latem (39‰). Dat is vooral een verhoogde intensiteit van uitwisselen voor Destelbergen en
Melle (resp. 45‰ en 41‰ in de periode 2002-2006).
Algemeen zie je, hoe verder een gemeente ligt van Gent, hoe minder inwoners er onderling
uitgewisseld worden. Deze relatie is wel het sterkst voor de gemeenten die dicht bij Gent liggen.
Daarnaast zie je duidelijk een verschil tussen enerzijds de provincies Oost- en West-Vlaanderen en
anderzijds de andere provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tussen Gent en de
gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen zijn er duidelijk meer verhuisbewegingen dan tussen Gent
en de andere gemeenten in Vlaanderen en Brussel.
Dit is ook onveranderd gebleven in vergelijking met eerdere periode.
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3. Verhuisbewegingen binnen de stadsgrens
De Stad Gent is geen homogeen gebied. Zoals elke stad kent ook Gent intern een grote diversiteit.
De stad is ingedeeld in 25 wijken. Die kunnen gegroepeerd worden in drie zones: ‘Gent Centrum’,
‘Gent Gordel’ of de 19de eeuwse gordel en ‘Gent Rand’.
De wijken in Gent Centrum liggen centraal in de stad, zijn dichtbebouwd en dichtbevolkt. Er wonen
veel kotstudenten en er zijn relatief minder personen met een migratie-achtergrond (in vergelijking
met de 19de eeuwse gordelwijken).
De zone Gent Gordel bestaat hoofdzakelijk uit de zogenaamde 19de eeuwse gordel. Het gaat
om dichtbevolkte en dichtbebouwde wijken met relatief veel personen met een migratieachtergrond. Het inkomen ligt er lager dan het mediaan inkomen voor Gent.
Gent Rand bestaat enkel uit - de voormalige - deelgemeenten. Dit gebied is minder dichtbebouwd
en -bevolkt. Hier leven weinig personen met een migratie-achtergrond of kotstudenten en het
inkomen ligt hoger dan het mediaan inkomen voor Gent. (https://hoeveelin.stad.gent/)
Op vlak van bevolkingsmigratie gedragen de verschillende wijken zich anders.

3.1. Verhuismobiliteit
3.1.1. Mobiliteit in Gent: het is druk in het centrum
Wijken verschillen sterk van grootte, waardoor de impact van verhuisbewegingen op de lokale
gemeenschap sterk kan verschillen. De mobiliteit per 1.000 inwoners is de som van het aantal
wijkverlaters en het aantal nieuwe wijkbewoners in een bepaald gebied plus het aantal bewegingen
binnen een wijk. Het gaat hier dus om het totaal aantal bewegingen. De verhuismobiliteit geeft niet
echt een beeld van de wijkstabiliteit (toe- of afname van de bevolking), maar is wel een goede
indicatie van het bevolkingsverloop of van de verhuisdynamiek van een wijk (Stad Gent, 2018). Een
persoon kan wel meerdere bewegingen maken, dus het aantal bewegingen kan groter zijn dan het
aantal verhuizers.
Uit de kaarten blijkt dat de wijken in het centrum een veel hogere mobiliteit hebben dan de wijken
in de rand. De wijken Binnenstad en Elisabethbegijnhof – Papegaai hebben de hoogste mobiliteit.
Voor de periode 2014-2018 is dit respectievelijk 498 en 482 verhuisbewegingen per 1.000 inwoners.
In de omliggende wijken schommelt dit nog rond de 300 bewegingen per 1.000 inwoners. In de
wijken in de rand zijn er minder dan 200 verhuisbewegingen per 1.000 inwoners.
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30. Totale mobiliteit per 1.000 inwoners, Gent, 2009-2013
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31. Totale mobiliteit per 1.000 inwoners, Gent, 2014-2018
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De wijken met de hoogste verhuismobiliteit
(2014-2018, per 1.000 inwoners)

De wijken met de laagste verhuismobiliteit
(2014-2018, per 1.000 inwoners)

Binnenstad

Drongen

Elisabethbegijnhof - Papegaai

Kanaaldorpen en -zone

Stationsbuurt Noord

Oostakker

Sluizeken - Tolhuis - Ham

Mariakerke

Macharius - Heirnis

Sint Denijs Westrem

Stationsbuurt Zuid

Gentbrugge

Watersportbaan - Ekkergem
Rabot - Blaisantvest
32. Wijken met hoogste en laagste verhuismobiliteit, Gent, 2014-2018
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3.1.2. Verhuisbewegingen volgens type
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33. Evolutie aantal verhuisbewegingen volgens type, Gent, 2002-2018

Hierbij valt op dat de verhuisbewegingen binnen Gent (verder: interne verhuisbewegingen)
minder sterk stijgen over de tijd. Bij de inkomende en uitgaande verhuisbewegingen is een
duidelijke stijging zichtbaar. De interne verhuisbewegingen stijgen ongeveer met 15% op 15
jaar, terwijl de externe verhuisbewegingen met plusminus 50% stijgen.

3.2. Migratiesaldo
3.2.1. Het grote plaatje
Het totaal migratiesaldo (dus zowel intern als extern) op wijkniveau geeft niet echt een duidelijk
ruimtelijk beeld, al zijn er duidelijke verschillen tussen de wijken. Volgende wijken hebben in beide
periodes een negatief totaal migratiesaldo: Wondelgem, Brugse-Poort-Rooigem, Sint Denijs
Westrem, Drongen en Oud Gentbrugge.
Daarentegen hebben Elisabethbegijnhof – Papegaai, Bloemekenswijk, Moscou-Vogelhoek, Nieuw
Gent UZ, Kanaaldorpen en –zone, Zwijnaarde, Oostakker, Watersportbaan-Ekkergem, Dampoort,
Gentbrugge en Ledeberg voor beide periodes een positief totaal migratiesaldo.
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34. Totaal migratiesaldo op wijkniveau, per 1.000 inwoners, Gent, 2009-2013
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35. Totaal migratiesaldo op wijkniveau, per 1.000 inwoners, Gent, 2014-2018
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Wijken met de meest positieve totale migratiesaldi Wijken met de meest negatieve totale migratiesaldi
(2014-2018)
(2014-2018)
Wondelgem

Kanaaldorpen en – zone

Sint Denijs Westrem

Rabot – Blaisantvest

Elisabethbegijnhof – Papegaai

Binnenstad

Zwijnaarde

Macharius – Heirnis

Watersportbaan - Ekkergem

Muide – Meulestede – Afrikalaan

36. Wijken met de meest positieve en negatieve totale migratiesaldi, Gent, 2014 -2018

3.2.2. Extern migratiesaldo: op naar het centrum?
De kaarten van de externe migratiesaldi van de wijken tonen een duidelijk patroon. De wijken in het
centrum hebben een positief extern migratiesaldo, wat betekent dat er in deze wijken meer mensen
van buiten Gent komen wonen, dan er van daaruit mensen naar buiten Gent verhuizen.
De wijken in de rand hebben een negatief saldo: van daaruit vertrekken meer mensen weg uit Gent
dan er van buiten Gent in deze wijken komen wonen. Met andere woorden: niet-Gentenaars
vestigen zich voornamelijk in het centrum. De wijken in de rand van Gent verliezen inwoners aan
andere gemeenten in België of aan het buitenland.
Hoe dichter bij de kernstad, hoe sterker dit patroon: de Binnenstad en de omliggende wijken
(Elisabethbegijnhof - Papegaai, Sluizeken - Tolhuis - Ham en Stationsbuurt Noord) hebben meer dan
20 nieuwkomers per 1.000 inwoners voor de periode 2014-2018. Stationsbuurt Zuid, Rabot Blaisantvest, Macharius - Heirnis, Watersportbaan - Ekkergem, Brugse Poort - Rooigem en Dampoort
hebben jaarlijks tussen de 2 en 15 nieuwkomers per 1.000 inwoners. Bloemekenswijk en Sint Denijs
Westrem trekt evenveel mensen aan van buiten Gent, dan ze er aan verliezen . Uit alle andere
wijken verlaten er meer inwoners Gent, dan er van buiten Gent binnenkomen.
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37. Extern migratiesaldo op wijkniveau, per 1.000 inwoners, Gent, 2009-2013
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38. Extern migratiesaldo op wijkniveau, per 1.000 inwoners, Gent, 2014-2018
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Wijken met de meest positieve externe
migratiesaldi (2014-2018, per 1.000 inwoners)

Wijken met de meest negatieve externe
migratiesaldi (2014-2018, per 1.000 inwoners)

Elisabethbegijnhof – Papegaai

Kanaaldorpen en -zone

Binnenstad

Moscou Vogelhoek

Stationsbuurt Noord

Gentbrugge

Sluizeken - Tolhuis – Ham

Wondelgem

Stationsbuurt Zuid

Oostakker

39. Wijken met de meest positieve en negatieve externe migratiesaldi, Gent, 2007-2011

3.2.3. Intern migratiesaldo: weg uit het centrum?
Bij het intern saldo is bijna het omgekeerde patroon te zien. De wijken in het centrum hebben een
negatief saldo: er verhuizen meer mensen van hier naar een andere wijk in Gent dan er uit de
andere Gentse wijken naar hier komen wonen. Voor de wijken in de rand geldt het omgekeerde:
een positief intern saldo, wat betekent dat er in deze wijken meer mensen uit andere Gentse wijken
komen wonen dan er van hieruit mensen vertrekken naar elders in Gent.
Met andere woorden: de Gentenaars die binnen Gent verhuizen, trekken voornamelijk van het
centrum naar de rand. Voor de periode 2009-2013 was deze trend sterker dan voor de meest
recente periode 2014-2018.
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40. Intern migratiesaldo op wijkniveau, per 1.000 inwoners, Gent, 2009-2013
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41. Intern migratiesaldo op wijkniveau, per 1.000 inwoners, Gent, 2014-2018
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Wijken met de meest positieve interne
migratiesaldi (2014-2018)

Wijken met de meest negatieve interne
migratiesaldi (2014-2018)

Wondelgem

Binnenstad

Zwijnaarde

Elisabethbegijnhof - Papegaai

Moscou – Vogelhoek

Rabot - Blaisantvest

Oostakker

Macharius - Heirnis

Gentbrugge

Stationsbuurt Noord

42. Wijken met de meest positieve en negatieve interne migratiesaldi, Gent, 2007 -2011

3.2.4. Tweedeling centrum – rand
Wanneer beide kaarten (intern en extern saldo) op elkaar gelegd worden, zijn volgende beelden
zichtbaar: een negatief intern saldo gecombineerd met een extern positief saldo in het centrum en
het omgekeerde in de rand. Met andere woorden: personen van buiten Gent vestigen zich
voornamelijk in de wijken in het centrum; Gentenaars trekken voornamelijk van de centrumwijken
naar de randwijken. Opvallend zijn Bloemekenswijk en Muide - Meulestede - Afrikalaan, die voor
beide perioden zowel een positief intern als extern saldo hebben.
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43. Overzicht interne en externe migratiesaldi per wijk, Gent, 2002 -2006
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44. Overzicht interne en externe migratiesaldi per wijk, Gent, 2007 -2011
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4. Verhuismobiliteit op wijkniveau
Op 1 januari 2019 telt de Gentse bevolking 261.483 inwoners. De Gentse bevolking groeit sinds 2000
en deze groei bereikte hoogtepunten in 2010, 2011 en in 2016. In de periode 2002-2019 steeg de
Gentse bevolking jaarlijks met een gemiddelde van 2.000 personen, goed voor een jaarlijkse
toename van net geen 1%. Volgens de jaarlijkse bevolkingscijfers hebben we dus sinds 2002 jaarlijks
zo’n 2000 nieuwe Gentenaars. De bevolkingsvooruitzichten van Vlaanderen (Studiedienst
Vlaanderen)1 voorspellen voor Gent een verdere stijging van de bevolking.
Als we het migratiesaldo en het natuurlijk saldo voor deze periode bekijken zitten we aan jaarlijks
een gemiddelde van 1.650 nieuwe Gentenaars.
Als we enkel kijken naar de inkomende stromen (geboorten en verhuisbewegingen naar Gent) zitten
we aan een jaarlijks gemiddelde van 18.600 nieuwe Gentenaars.
Bovenstaande cijfers zijn eigenlijk alleen indicaties van het aantal nieuwe Gentenaars. Maar hoeveel
nieuwe Gentenaars zijn er nu eigenlijk? Hoe snel vernieuwt de Gentse bevolking? Zijn er verschillen
tussen wijken? Het aantal nieuwe inwoners onder de bevolking is groter dan de netto evolutie van
de bevolking. Om een netto toename van de bevolking te verkrijgen, moeten de personen die Gent
verlaten gecompenseerd worden door een groter aantal nieuwe inwoners. De bevolking kan zich zo
vernieuwen en nieuwe inwoners omvatten, zelfs wanneer het totale aantal inwoners stabiel blijft of
daalt. Net om die reden kan, naast de netto evolutie van de bevolking, de komst – in grote of
minder grote aantallen – van nieuwe inwoners bijkomende uitdagingen meebrengen.
Migratiestatistieken noch statistieken van de inwonersaantallen geven ons hier een antwoord op.
Hiervoor moeten we anders te werk gaan.

4.1.1. Het meten van nieuwe inwoners?
Dit doen we aan de hand van de stock van de bevolking en op persoonsniveau. We hebben voor de
laatste 10 jaar (2009-2019) een foto (stock) getrokken van het bevolkingsregister telkens op 1
januari. Vervolgens is er vanaf 2019 retrospectief gekeken naar iedere Gentenaar aanwezig op 1
januari 2019 op het grondgebied of de persoon jaar voordien reeds in Gent woonde, in dezelfde wijk
woonde, op het zelfde adres woonde. En dit retrospectief tot 2009. Zo hebben we de bewoners van
2019 ingedeeld in :
Nieuwe Gentenaar
Reeds Gentenaar, maar:
o Verhuisd binnen Gent
o Verhuisd binnen de wijk in Gent
o Niet verhuisd
Ex- Gentenaar:verhuisd uit Gent

1

https://hoeveelin.stad.gent/prognoses/bevolking-in-de-lift, alsook
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolkingsvooruitzichten
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En tot slot, om een volledig beeld te hebben: wie is gedurende dat jaar geboren en wie is er
gedurende dat jaar overleden. Op basis van deze analyses kunnen we nagaan hoe snel een
wijk/Gent als stad vernieuwt qua inwoners.
Indicaties krijgen van de nieuwe Gentenaars op basis van de loop van de bevolking (dit zijn de in- en
uitgaande stromen geregistreerd tijdens een bepaalde periode) zijn een overschatting : je telt
bewegingen en niet personen. Op persoonsniveau kunnen ingaande en uitgaande stromen elkaar
opheffen. Anderzijds geeft een analyse op basis van stock van de bevolking (dit is de vergelijking van
twee momentopnames) een onderschatting : het verschil in aantal inwoners tussen twee periodes is
lager dan het aantal ‘nieuwe inwoners en ex- inwoners’ tijdens dat jaar geregistreerd. Het gaat
immers over een netto toename.
In voorgaande hoofdstukken is migratie besproken in termen van stromen of loop van de bevolking.
In dit hoofdstuk richten we ons uitsluitend op de evolutie van de stock doorheen de tijd en trachten
we een zicht te krijgen op de wijziging in bevolkingssamenstelling door retrospectieve analyses door
te voeren op persoonsniveau.

4.2. Een derde van de Gentenaars woonden tien jaar

geleden nog niet in Gent.
Figuur 45 stelt het resultaat voor van de vergelijking van de bevolking op 1 januari 2019 met die op
1 januari 2018. Tijdens deze periode is o.b.v. de inwonersaantallen, de Gentse bevolking
aangegroeid met 3350 personen. Dit is een groei van 1,3%. Dit is netto toename bij vergelijking van
de bevolking op 2 momenten.
Indien we dezelfde twee momenten nemen, maar we kijken retrospectief en op persoonsniveau wie
van de Gentenaars op 1/1/2019 nog niet in Gent aanwezig was op 1/1/2018, dan bekomen we
andere aantallen. Het aantal nieuwe Gentenaars telt dan 18.518 personen, d.i. goed vijf maal de
geobserveerde groei van de bevolking sinds het jaar 2018. Of we kunnen zeggen dat 7% van de
Gentse bevolking op 1 januari 2019 nieuwe Gentenaars zijn sinds 2018.
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45. Verdeling van de Gentse bevolking (01/01/2019) o.b.v. vorig domicilie
In deze studie bekijken we de periode van afgelopen 10 jaar : 2009-2019.
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In deze periode is de Gentse bevolking aangegroeid met 21.578 inwoners, een stijging van 8%. Het
betreft hier opnieuw de netto toename : we bekijken jaar na jaar de bevolkingsaantallen op 1
januari en de verschillen in aantallen tussen deze periode geeft ons de groei/afname van de
bevolking.
Echter indien we opnieuw op persoonsniveau kijken wie van de Gentse bevolking op 1/1/2019 nog
niet op een adres in Gent woonde op 1/1/2009, dan tellen we 94.586 nieuwe Gentenaars. Dit zijn
allen Gentenaars die op 1/1/2019 aanwezig waren, maar in 2009 nog niet. Dit komt overeen met
36% van de Gentse bevolking; Met andere woorden goed een derde van Gentse inwoners woont
nog geen 10 jaar in Gent.

De ene wijk vernieuwt sneller qua inwoners dan de andere
Wat geeft dit op wijkniveau? Voorgaande hoofdstukken geeft aan dat er aankomstwijken zijn –
voornamelijk de centrumwijken. Vinden we dit via deze methode ook terug en hoe snel vernieuwt
deze wijk zich dan?
De wijk met de meeste nieuwe Gentenaars is Binnenstad; de wijk met de minste nieuwe Gentenaars
is Drongen. Zo is maar liefst de ruim de helft (55%) van de inwoners in Binnenstad op 1 januari 2019
nieuw ten opzichte van1 januari 2009. Deze wijk zou zich dus op 20 jaar tijd volledig vernieuwen.
Voor de wijk Drongen is dit één op vijf (21%) van de inwoners op 1 januari 2019 die er op 1 januari
2009 er nog niet woonden. Deze wijk vernieuwt zich in halve eeuw.
Het zijn voornamelijk de centrumwijken alsook de stationsbuurt die veel nieuwe Gentenaars
huisvest.
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De meer perifere wijken tellen veel minder nieuwe Gentenaars.

Wijken met het hoogste aandeel
nieuwe Gentaars

Wijken met het laagste aandeel
nieuwe Gentenaars

Binnenstad

Drongen

Elisabethbegijnhof – Papegaai

Oostakker

Stationsbuurt Noord

Mariakerke

Stationsbuurt Zuid

Kanaaldorpen-zone

Macharius – Heirnis

Wondelgem

46. Wijken met het hoogste en laagste aandeel nieuwe Gentenaars Top 5, Gent, 01/01/2019
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47. Groei van het aandeel nieuwe Gentenaars op wijkniveau, Gent, periode 01/01/2019 t.o.v.
01/01/2009 ,
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48. Verdeling van de inwoners van Binnenstad o.b.v. vorig domicilie , 01/01/2019
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49. Verdeling van de inwoners van Drongen , o.b.v. vorig domicilie, 01/01/2019

Gentenaar, maar verhuisd binnen de stad
Doordat we op persoonsniveau kijken, kunnen we ook nagaan wie van de Gentenaars binnen Gent
verhuisd is. Dit aandeel bedraagt voor onze studieperiode 2009-2019 rond de 17%. Ook hier gaan
we er van uit dat er variatie is binnen de wijken. Voorgaande hoofdstukken toonden immers aan dat
de centrumwijk aankomstwijken zijn voor inwoners van buiten Gent, maar dat de meer perifere
wijken aankomstwijken zijn voor Gentenaars. Gentenaars zouden dus – volgens bekijken van de
migratiestromen – eerder naar de perifere wijken verhuizen. Zien we dit ook als we analyses
uitvoeren op de stock van bevolking waarbij we de Gentenaars retrospectief volgen.
De perifere wijk Wondelgem trekt voornamelijk Gentenaars vanuit andere wijken aan : 23% van de
inwoners van Wondelgem op 1 januari 2009 woonde reeds in Gent, maar nog niet in deze wijk. De
overige wijken die zich in de top 5 bevinden zijn eerder de 19 de eeuwse gordelwijken dan perifere
wijken.
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De Kanaaldorpen-zone kent het laagste aandeel : 11,1% van de inwoners woonde reeds op 1 januari
in Gent, maar in een andere wijk. Opnieuw een perifere wijk. De andere wijken die zich in de top 5
bevinden (van laagste aandeel Gentenaars dat verhuisde van een andere stadswijk) zijn de
centrumwijken, die de grootste aandelen nieuwe Gentenaars kennen (uitzondering :
Elisabethbegijnhof-Papegaai).

Wijken met hoogste aandeel Gentenaars
verhuisd vanuit andere wijk

Wijken met laagste aandeel Gentenaars
verhuisd vanuit andere wijk

Hoogste

Laagste

Wondelgem

Kanaaldorpen-zone

Oud-Gentbrugge

Drongen

Moscou-Vogelhoek

Stationsbuurt Zuid

Bloemekenswijk

Stationsbuurt Noord

Watersportbaan-Ekkergem

Binnenstad

50. Wijken met hoogste en laagste aandeel Gentenaars dat verhuisd is naar een andere wijk –
top 5, Gent, 01/01/2019

Wordt er ook binnen een wijk verhuisd?
Zo’n 17% van de inwoners is binnen deze tijdspanne binnen Gent verhuisd, en 7% is binnen de wijk
verhuisd. Verhuis binnen de wijk, ligt voor de wijk Rabot – Blaisantvest het hoogst (9,6%)en het
laagst voor Kanaaldorpen en –zone alsook voor Moscou-Vogelhoek en Stationsbuurt Zuid
(respectievelijk 3% , 3,5% en ,8%).

4.3. Nieuwe Gentenaars zijn jonge twintigers
Onderstaande grafiek deelt de nieuwe Gentenaars / verhuizers binnen Gent / verhuizers binnen de
wijk/ inwoners nog steeds op hetzelfde adres naar leeftijd. De leeftijd is deze op 1/1/2019. Vandaar
dat we de grafiek maar starten vanaf de leeftijd van 9 jaar. Allen jonger dan 9 jaar zijn nieuwe
Gentenaars omdat zij geboren zijn in de studieperiode en op 1/1/2009 nog niet in bevolkingsregister
aanwezig waren. Onderstaande grafiek geeft de situatie voor Gent. Nieuwe Gentenaars vind je
voornamelijk in de leeftijdscategorie 20-35 jaar, met een piek rond de 27 jaar. Een leeftijd waarop er
veel wordt verhuisd : men verlaat het ouderlijk huis om zelf een gezin te starten. Maar ook de
andere leeftijdscategorieën verhuizen naar Gent. Zij die nog steeds op hetzelfde adres wonen als 10
jaar terug zijn 10-20 jarigen en de 40 tot 80 jarigen. Eigendomsstatuut van de woning zal hier niet
vreemd aan zijn.
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51. Verdeling van de bevolking naar leeftijd en situatie op basis van domicilie in 20 09, op 1
januari 2019
De meest voorkomende leeftijd van de nieuwe Gentenaars is 27 jaar: zij die starten aan hun
persoonlijke wooncarrière. Voor zij die reeds in Gent woonden, maar niet op het adres van
1/1/2019 is de meest voorkomende leeftijd 35 jaar. Voor zij die binnen de wijk zijn verhuisd is dit
ook 35 jaar, al is dit minder uitgesproken. Voor zij die nog steeds op hetzelfde adres wonen is dit
opmerkelijk ouder, nl. 57 jaar.
De leeftijd waarop verhuisd wordt is eveneens verschillend naar wijk. Voor de wijk Binnenstad
wordt er voornamelijk in de leeftijdscategorie 20-36 jaar verhuisd. Het zijn voornamelijk
nieuwkomers van buiten Gent. Naar Wondelgem verhuizen voornamelijk personen in de
leeftijdscategorie 25-41 jaar; vermoedelijk starters en jonge gezinnen. De nieuwe inwoners van
Wondelgem zijn in even grote mate Gentenaars van een andere wijk als nieuwe Getenaars. Voor
verhuizen binnen de wijk is er moeilijker een patroon te detecteren naar leeftijd, voornamelijk
omdat de aantallen zo laag zijn.
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52. Verdeling van de bevolking van de wijk Binnenstad naar leeftijd en situatie op basis van
domicilie in 2009, op 1 januari 2019
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53. Verdeling van de bevolking van de wijk Wondelgem naar leeftijd en situatie op basis van
domicilie in 2009, op 1 januari 2019
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5. Bronnen, begrippen, methode
5.1. Wat is migratie?
Migratie is verandering van gebruikelijke (vaste) verblijfplaats. De gebruikelijke verblijfplaats is de
woning waar de persoon gewoonlijk leeft en waarin hij het grootste deel van zijn dagelijkse
rustperiodes doorbrengt. Elke verandering van vaste verblijfplaats is een migratie, ook al vindt die
plaats in dezelfde gemeente of zelfs in dezelfde straat. (NIS, 1991)

5.2. Bronnen
Deze studie baseert zich hoofdzakelijk op administratieve data, de wettelijke bevolking, voor het in
kaart brengen van de migratiebewegingen. Migratie is dan een verandering van domicilie-adres en
dus wijzigingen van officieel adres. Deze gegevens zijn afgeleid uit het Rijksregister en afkomstig van
de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent (verhuisbewegingen en bevolkingscijfers Stad Gent) en van
Statistics Belgium (bevolkingscijfers van andere gemeenten).
Daarnaast vinden nog migratiebewegingen plaats, maar die zijn niet geregistreerd in het officiële
bevolkingsregister. Denk maar aan de studenten die op kot gaan in Gent: zij blijven in principe
ingeschreven in de gemeente en op het adres van hun ouder(s). De wet beschouwt kotstudenten als
tijdelijk afwezig uit hun hoofdverblijfplaats. Een student kan enkel bij uitzondering een eigen
domicilieadres hebben, maar de voorwaarden zijn erg streng. De wet zegt dat een student pas op
zijn effectieve verblijfplaats ingeschreven kan worden als hij bewijst dat hij geen gezin meer heeft
én niet meer ten laste is van zijn familie. (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2012) Buitenlandse
studenten kunnen wel ingeschreven worden in het bevolkingsregister.

5.3. Het meten van migratie: methodologie
5.3.1. Periode 2014-2018
De cijfers in dit rapport hebben betrekking op de periode van 2014 tot 2018. Migratiecijfers kunnen
immers behoorlijk variëren van jaar tot jaar: door één cijfer te gebruiken voor een periode van 5 jaar
vlak je die schommelingen af. In de vorige publicatie (Stad Gent, 2014) zijn de periodes 2002-2006
en 2007-2011 besproken en vergeleken. In deze publicatie houden we het telkens enkel op het
bespreken van de meest recente periode van 5 jaar: 2014-2018. Waar een wijziging wordt
vastgesteld of waar relevant wordt wel vergeleken met de periode van 2009-2013.
Per 1 januari 2019 zijn er gemeenten gefusioneerd. In deze studie is dat nog geen realiteit en wordt
er nog gewerkt met de gemeentenamen en -grenzen van voor de fusie.
Het databestand van de verhuisbewegingen beschrijft bijvoorbeeld voor het jaar 2018 alle
verhuisbewegingen die tijdens 2018 zijn geregistreerd. Het databestand van de bevolking voor het
jaar 2018 is de toestand (een ‘foto’) op 1/1/2018, een momentopname. Met andere woorden: de
verhuisbewegingen die in 2018 worden geregistreerd hebben als eindpunt een toestand van de
bevolkingscijfers op (1/1/)2019 (samen met geboorten en sterften).
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5.3.2. Absolute en relatieve gegevens
Het absoluut aantal verhuisbewegingen vertelt iets over het aantal mensen dat verhuist van de ene
plaats naar de andere. Zicht krijgen op grootte en volumes is één element. Om bepaalde gebieden
(wijken, gemeenten) met elkaar te vergelijken zijn relatieve cijfers nodig. Door de
verhuisbewegingen af te zetten ten opzichte van het aantal inwoners verkrijg je het aantal
verhuisbewegingen per 1.000 inwoners, wat vergelijking mogelijk maakt.

5.3.3. Mobiliteit
De verhuismobiliteit of verhuisintensiteit is de som van het aantal in- en uitwijkingen in een bepaald
gebied, meestal uitgedrukt per 1.000 inwoners. Hierbij wordt de bevolking (op 31/12) van het
betreffende gebied als referentiebevolking gebruikt. Het mobiliteitscijfer geeft een aanwijzing over
verhuisintensiteit in dat gebied, met andere woorden, of er veel of weinig wordt verhuisd.

5.3.4. Migratiesaldo
Migratiesaldo is het verschil tussen het aantal inwijkingen en uitwijkingen in een bepaald gebied.
Het saldo wordt ook per 1.000 inwoners uitgedrukt om vergelijkingen tussen verschillende gebieden
mogelijk te maken. Wanneer er meer mensen toekomen dan er vertrekken (positief migratiesaldo)
is er een vestigingsoverschot. In geval het aantal vertrekkers groter is dan het aantal toekomende
migranten (negatief migratiesaldo), heb je een vertrekoverschot.

5.3.5. Externe versus interne migratie
In dit rapport slaat ‘interne migratie’ op alle verhuisbewegingen binnen Gent, ‘externe migratie’
slaat op de verhuisbewegingen over de gemeentegrens van Gent.

5.3.6. Binnenlandse en buitenlandse migratie
Binnenlandse migratie zijn alle verhuisbewegingen van Gent naar een gemeente in België en
omgekeerd: alle verhuisbewegingen vanuit een Belgische gemeente naar Gent. Buitenlandse
migratie zijn alle verhuisbewegingen van Gent naar het buitenland (buitenlandse emigratie) en
omgekeerd alle verhuisbewegingen van het buitenland naar Gent (buitenlandse immigratie).

5.3.7. Schrappingen en herinschrijvingen
Ambtshalve geschrapte personen zijn personen die uit het bevolkingsregister worden geschrapt,
omdat hun vertrek wordt vastgesteld zonder dat ze hiervan aangifte deden en omdat hun huidige
verblijfplaats niet kan achterhaald worden. Qua groot-orde gaat dit over een 2000-tal personen per
jaar.
Een aanzienlijk deel van deze ambtshalve geschrapte personen schrijft zich vroeg of laat
opnieuw in dezelfde gemeente of in een andere Belgische gemeente in. Dat is dan een
herinschrijving.
Nochtans mag de categorie geschrapte personen niet zomaar genegeerd worden. Het gaat elk
jaar om een aanzienlijk aantal en aandeel. In onderstaande tabel tellen we bij de ambtshalve
schrappingen ook de afvoeringen (geen recht op verblijf ) en verlies van verblijfsrecht.
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De ambtshalve schrappingen worden bij de buitenlandse emigratie geteld.
(https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/migraties#documents)

5.3.8. Bevolkingsstromen
Een bevolking – zo ook de Gentse bevolking - kent een groot aantal in- en uitgaande stromen van
personen. De uitgaande stromen omvatten de overlijdens en de verhuisbewegingen uit Gent naar
de rest van het land of het buitenland. De ingaande stromen omvatten de geboorten evenals de
verhuisbewegingen naar Gent uit de rest van het land en uit het buitenland.
Uitgaande stromen zorgen voor een daling van het bevolkingsaantal, ingaande stromen doen het
bevolkingsaantal stijgen. Het verschil van beide stromen is de netto evolutie van de bevolking. Om
een stijging te hebben van de bevolking , moet het aantal nieuwe inwoners en geboorten hoger zijn
dan het aantal inwoners dat vertrekt of sterft.

5.3.9. Loop van de bevolking versus stock van de bevolking
Alle verhuisbewegingen, de geboorten en sterfte tijdens een bepaalde periode - bv. gedurende het
jaar 2018 - worden in het domein van de demografie ‘de loop van de bevolking’ genoemd. Dit staat
tegenover ‘de stock van de bevolking’ welke overeenstemt met de bevolking op een welbepaald
tijdstip, bv. op de eerste dag van het jaar. De vergelijking van de stock van de bevolking op twee
data (bv. op 1/1/2018 en op 1/1/2019) geeft geen uitspraken over de bevolkingsstromen in de
periode tussen de 2 stocks.
De figuur hieronder toont het een aantal nieuwe Gentenaars op twee manieren. Aan de linkerkant
benaderd volgens de loop van de bevolking aan de rechterkant via de stock van de bevolking . De
figuur toont aan dat beide methoden een verschillend resultaat geven. Bij de loop van de bevolking
houden we rekening met de ingaande stromen in het jaar 2018; bij de stock van de bevolking
vergelijken we het aantal inwoners op 1/1/2018 en 1/1/2019 om aan te geven hoeveel nieuwe
inwoners er zijn. Het aantal nieuwe Gentenaars is lager dan het totaal aantal ingaande stromen en
het aantal ex-Gentenaars is lager dan het totaal van de uitgaande stromen. M.a.w. het aantal
Gentenaars op 1/1/2019 en die op 1/1/2018 nog niet in Gent woonden, is lager dan tijdens het jaar
2018 waargenomen ingaande stromen.
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5.3.9.1. Waar zit het verschil?
De verschillen tussen de beide benaderingen zijn te verklaren doordat er tijdens de
waarnemingsperiode een ingaande stroom kan worden gecompenseerd door een uitgaande
stroom en omgekeerd. Een persoon die beide stromen maakt gedurende de waarnemingsperiode,
wordt twee maal geteld : eenmaal als ingaande stroom, en een andere maal als uitgaande stroom.
Maar als je volgens de stock methode analyseert – en je 01/01/2019 vergelijkt met 01/01/2018- kan
het best zijn dat een persoon er op 01/01/2018 nog niet was en op 01/01/2019 alweer vertrokken
was. Die persoon maakt dus geen deel uit van de nieuwe Gentenaars noch van de ex-Gentenaars. Bij
de benadering van de stromen – loop van de bevolking – worden deze wel mee opgenomen.

5.4. Definities
5.4.1. Indeling Europese Unie
Sinds 1 juli 2013 (toetreding van Kroatië) bestaat de EU uit 28 lidstaten. De volgende indeling wordt
gebruikt:
• EU15: de ‘klassieke’ EU landen (samenstelling sinds 1995): België, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd
Koninkrijk, Finland, Oostenrijk en Zweden
• EU(+)13: de ‘nieuwe’ EU landen, sinds 2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, en sinds 2007: Bulgarije, Kroatië en Roemenië
• EU28: EU15 en EU(+)13
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5.4.2. Nationaliteit en herkomst
Niet-Belgen kan je definiëren op basis van de huidige nationaliteit. Naar nationaliteit kan de
bevolking dan in ‘Belgen’ en ‘niet-Belgen’ worden ingedeeld. Het spreekt voor zich dat er onder de
niet-Belgen veel nationaliteiten zijn en er dus veel verfijnd kan worden.
Echter, een aanzienlijk deel van de personen van vreemde herkomst is genaturaliseerd tot Belg.
Zeker voor België dat sinds de hervorming van de wetgeving ter zake in de jaren 1980 en 1990 een
liberaal beleid heeft gevoerd wat betreft nationaliteitsverwerving, schiet nationaliteit als criterium
voor ‘vreemdeling’ tekort. Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verwerven, verdwijnen om
die reden uit de migratiestatistieken. (Vanduynslager, Wets, Noppe, & Doyen, 2013)
Om de diversiteit aan migratie-achtergronden te vatten is een ruimere definitie van herkomst nodig
dan enkel die van de huidige nationaliteit. Sinds 2016 hanteert de Vlaamse overheid de volgende
definitie. Iemand is van buitenlandse herkomst indien hij/zij een niet-Belgische nationaliteit heeft,
bij de geboorte een niet-Belgische nationaliteit had, of indien minstens één ouder een nietBelgische geboortenationaliteit heeft. Deze definitie wordt ook hier gehanteerd, in navolging van de
afspraak die de Vlaamse Regering maakte om over alle beleidsvelden heen de herkomst van
personen op eenzelfde manier te meten.

5.5. Geografische afbakeningen
5.5.1. Over stadsgrenzen: Gent, buurgemeenten, provincies.
In de kaarten die de migratiesaldi voor Vlaanderen en Brussel weergeven, zie je de afbakening van
gemeentegrenzen en provinciegrenzen. In beschrijvingen wordt verwezen naar buurgemeenten.
Anders dan in de vorige studie wordt dus geen gebruik meer gemaakt van de indeling die vertrekt
van stadsgewesten.
Provincie Oost-Vlaanderen heeft met een analyse van verhuisbewegingen woonregio’s afgebakend
binnen Oost-Vlaanderen. Dit wordt elders in deze studie beschreven.

5.5.2. Binnen stadsgrenzen: centrum, gordel en rand
De stad Gent is geen homogeen gebied. Gent is door ADSEI (vroeger NIS of Nationaal Instituut voor
de Statistiek) ingedeeld in 201 statistische sectoren. De statistische sector is de territoriale
basiseenheid die is ontstaan uit een door het Nationaal Instituut voor de Statistiek uitgevoerde
onderverdeling van het grondgebied van gemeenten. De sectoren zijn ontstaan om het opstellen en
verspreiden van statistieken op een meer gedetailleerd niveau dan de gemeente mogelijk te maken.
Die onderverdeling is gebeurd op grond van structuurkenmerken van sociale, economische,
stedenbouwkundige of morfologische aard. (Jamagne, XXXX)
De dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent heeft bovenop de indeling in sectoren een indeling in
25 wijken gemaakt.
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De 25 wijken kunnen grofweg gegroepeerd worden in drie zones: Gent centrum, Gent gordel en
Gent rand.
De keuze voor de drie delen is gebeurd op basis van kansarmoede indicatoren (Kesteloot (1996),
Stad Gent (2002)), het al dan niet stedelijk of landelijk karakter van de statische sectoren en het
functiegebruik.

5.5.3. Kaarten en classificatie
Met GIS (geografisch informatie systeem) zijn allerlei classificatiewijzen makkelijk te selecteren en
uit te voeren. In dit rapport is gekozen voor een classificatie op basis van natural breaks. Deze
methode classificeert een dataset in een op te geven aantal klassen met een bepaald statistisch
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algoritme op een zodanige wijze dat binnen de klassen de variatie minimaal is, en de klassen
onderling maximaal verschillen. In het ideale geval vallen de klassegrenzen samen met de dalen in
grafiek die de verdeling van de meetwaarden weergeeft. De klassebreedtes kunnen variëren.
(Wikibooks, 2010)
Deze methode maakt het mogelijk om groeperingen en patronen te ontdekken in de data. De
methode gaat er van uit dat er verschillende groepen zijn binnen een verdeling. De methode zoekt
die groepen op en maakt klassegrenzen zodanig aan dat de bij de groepen horende meetwaarden in
één klasse voorkomen. (Wikibooks, 2010) In de meeste gevallen is manueel een van de
klassegrenzen aangepast, zodat de nul-waarde net op een klassegrens valt.
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