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2.2 Demografische trends 
 

2.2.1 Inleiding 

 
In dit eerste deel schetsen we de voornaamste demografische evoluties van de laatste tien jaar en schetsen 
we de bevolkingsprognoses voor de volgende 20 jaar. 
 
De belangrijke demografische vaststelling is de bevolkingsgroei van de voorbije 10 jaar, in bijzonder deze 
van kinderen en jongeren in de stad. Hierdoor zijn er de voorbije jaren voorzieningen zoals kinderopvang 
en onderwijs onder druk gekomen. Omwille hiervan besteden we in dit hoofdstuk afzonderlijke aandacht 
aan de leeftijdspecifieke bevolkingsprognoses die de studiedienst 2 jaarlijks opmaakt. In een volgende deel 
besteden we omwille van die reden aandacht aan de ruimtelijke spreiding en capaciteit van kinderopvang, 
onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren. 
 
In dit rapport is het niet mogelijk om voor elk district en wijk afzonderlijk een demografisch overzicht op 
te nemen. Toch kan het beleidsmatig voor vele domeinen van belang zijn hierover inzichten te verkrijgen.  
 
De meeste demografische kengetallen staan daarom vrij uitgebreid online op 
www.antwerpen.buurtmonitor.be. 
 
Voor een snel statistische overzicht met de voornaamste demografische statistieken van districten en 
wijken verwijzen we naar de mogelijkheid om kant en klare rapporten te downloaden. Op basis van 
onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in 
verschillende formaten ophalen. 
 
Rapport van een district, buurt of wijk, of meerdere samengenomen 
Kies linksboven eerst het gebiedsniveau (buurt, wijk, district), en vervolgens één of meerdere gebieden 
naar keuze: 
http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_samenne
men 
 
Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken: 
Kies linksboven eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten 
die men onderling wenst te vergelijken door deze met ingedrukte ‘ctrl’-toets te selecteren uit de dropdown 
lijst “gebieden”: 
http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_vergelijk
en 
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2.2.2 Evolutie van de bevolking 

 
In 20121 werd de kaap van 500.000 inwoners overschreden. In totaal staan er 506.225 inwoners 
geregistreerd in de Antwerpse registers. In de periode tussen 2000 en 2012 kende de bevolking een 
constante toename.  
 
GRAFIEK 1: EVOLUTIE AANTAL INWONERS 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2000-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
  

                                                      
1 In 2011 schakelde de Stad Antwerpen over naar een nieuwe toepassing om de bevolkingsgegevens te beheren. Deze  
omschakeling heeft gevolgen voor de gegevens. Tijdens deze omschakeling zijn een aantal correcties op het bestand 
uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de bevolkingsgroei groter lijkt dan ze werkelijk was. 
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2.2.2.1 Sterke toename aantal jongeren 

 
Binnen de bevolking is het aantal jongeren sterk toegenomen: het aantal jongeren onder 10 jaar is de laatste 
12 jaren met 26% toegenomen. Ook twintigers kennen relatief gezien een sterke stijging. Naast deze 2 
groepen nemen ook de tachtigplussers relatief sterk toe, al maken zij een kleiner aandeel van de bevolking 
uit. 
 
TABEL 1: BEVOLKING PER LEEFTIJDSCATEGORIE, GROEI 2002-2012 
  2002 2012 groeipercentage 

0 tem 9-jarigen 52.439 66.049 26% 
10 tem 19-jarigen 49.871 52.596 5% 
20 tem 29-jarigen 62.718 72.786 16% 
30 tem 39-jarigen 69.060 75.785 10% 
40 tem 49-jarigen 61.856 67.046 8% 
50 tem 59-jarigen 53.153 59.660 12% 
60 tem 69-jarigen 46.558 46.759 0% 
70 tem 79-jarigen 43.444 37.060 -15% 
80 tem 89-jarigen 19.536 24.238 24% 
90+'ers 3.582 4.246 19% 

Totaal 462.217 506.225 10% 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2002-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
GRAFIEK 2: EVOLUTIE JONGEREN PER LEEFTIJDSGROEP 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2000-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
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GRAFIEK 3: EVOLUTIE 30’ERS-50’ERS PER LEEFTIJDSGROEP 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2000-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
 
GRAFIEK 4: EVOLUTIE SENIOREN PER LEEFTIJDSGROEP 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2000-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
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2.2.2.2 Toename allochtonen 

 
Naast een toename van jongeren valt ook de stijging van het aantal allochtonen op. Wie geboren werd met 
een vreemde nationaliteit of wiens moeder met een vreemde nationaliteit geboren werd wordt als 
allochtoon beschouwd. Tegelijkertijd neemt het aantal autochtone Belgen af. Bij deze analyse is het 
belangrijk dat door de omschakeling naar een nieuwe bevolkingstoepassing in 2011 de berekening van het 
aantal allochtonen veranderd is. Hierdoor zijn de gegevens van 2012 niet geheel vergelijkbaar met de 
periode ervoor.  
 
GRAFIEK 5: EVOLUTIE AANTAL AUTOCHTONEN EN ALLOCHTONEN 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2000-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
 
Als ook de herkomst van de ouders wordt meegerekend, is in totaal 41% van de bevolking van allochtone 
herkomst. We beschouwen dan als allochtoon: de niet-Belgen, de mensen die Belg geworden zijn, en de 
kinderen van deze eerste twee groepen2. Bij de jongeren ligt het aandeel allochtonen hoger. Bij de -10-
jarigen ligt het aandeel op 63%. Ook bij de tieners, twintigers en dertigers heeft net meer dan de helft 
allochtone roots. Vanaf de leeftijdsgroepen van 50 jaar vormen de autochtone Belgen dan weer de 
meerderheid. 
 
  

                                                      
2 In het hoofdstuk over Etnisch-culturele diversiteit (7.2) wordt dieper ingegaan op de verschillende 
definities en hun implicaties. 
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GRAFIEK 6: PERCENTAGE INWONERS MET VREEMDE HERKOMST (HERKOMST OUDERS MEEGEREKEND) 

NAAR LEEFTIJD 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking begin 2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
 
De grootste groep van allochtone herkomst is de Marokkaanse gemeenschap. Zij maakt 11% van de 
bevolking uit. Andere grote groepen zijn de Nederlanders, Turken, inwoners vanuit ex-Joegoslavië en 
Polen. De groepen die tussen 2007 en 2011 het sterkst zijn toegenomen zijn de Bulgaren, Irakezen, Sri 
Lankanen, Roemenen en Polen. Algemeen nemen de Oost-Europeanen, Oost- en West-Afrikanen de laatste 
jaren het sterkst toe. 
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TABEL 2: TOP 30 MEEST VOORKOMENDE ETNISCHE GROEPEN (HERKOMST OUDERS MEEGEREKEND) 
Herkomst Aantal % 
Totale bevolking 506.225 100,0% 
MAROKKO 55.984 11,1% 
NEDERLAND 20.091 4,0% 
TURKIJE 19.151 3,8% 
POLEN 9.957 2,0% 
JOEGOSLAVIE 9.628 1,9% 
RUSLAND 6.895 1,4% 
SPANJE 4.111 0,8% 
VERENIGD KONINKRIJK 3.489 0,7% 
FRANKRIJK 3.478 0,7% 
INDIE 3.331 0,7% 
PORTUGAL 3.300 0,7% 
KONGO 3.106 0,6% 
GHANA 2.967 0,6% 
ISRAEL 2.727 0,5% 
IRAK 2.575 0,5% 
CHINA 2.521 0,5% 
AFGHANISTAN 2.465 0,5% 
DUITSLAND 2.438 0,5% 
BULGARIJE 2.410 0,5% 
ITALIE 2.209 0,4% 
PAKISTAN 2.150 0,4% 
ROEMENIE 2.108 0,4% 
NIGERIA 1.752 0,3% 
U.S.A. 1.732 0,3% 
FILIPPIJNEN 1.270 0,3% 
IRAN 1.172 0,2% 
NEPAL 993 0,2% 
KAMEROEN 993 0,2% 
CHILI 869 0,2% 
THAILAND 853 0,2% 

 Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking begin 2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
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TABEL 3: TOP 30 STERKST TOEGENOMEN HERKOMSTNATIONALITEITEN 2007-2011 (AANTAL 

INWONERS>=500) 
Herkomst 2007 2011 absolute groei relatieve groei 
BULGARIJE 600 1803 1203 301% 
IRAK 800 1947 1147 243% 
SRI LANKA 232 522 290 225% 
ROEMENIE 778 1596 818 205% 
POLEN 4349 8814 4465 203% 
KAMEROEN 458 856 398 187% 
GUINEE 375 659 284 176% 
NIGERIA 809 1328 519 164% 
AFGHANISTAN 1200 1956 756 163% 
ARMENIE 714 1092 378 153% 
SENEGAL 464 697 233 150% 
NEPAL 558 818 260 147% 
GHANA 1662 2385 723 144% 
ALBANIE 409 579 170 142% 
BRAZILIE 403 565 162 140% 
ANGOLA 580 810 230 140% 
MACEDONIE 657 897 240 137% 
SPANJE 2855 3829 974 134% 
ECUADOR 490 656 166 134% 
OEKRAINE 501 668 167 133% 
THAILAND 469 622 153 133% 
NEDERLAND 13267 17534 4267 132% 
CHINA 1674 2206 532 132% 
GEORGIE 405 517 112 128% 
ALGERIE 558 696 138 125% 
PAKISTAN 1478 1837 359 124% 
RUSLAND 2480 3065 585 124% 
FILIPPIJNEN 750 902 152 120% 
MAROKKO 42467 50478 8011 119% 
RWANDA 426 502 76 118% 

Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2007-2011 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
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2.2.3 Evolutie gezinnen 

 
Ook het aantal huishoudens is toegenomen. De groei is het sterkst bij ongehuwde koppels met en zonder 
kinderen. Inwoners collectieve huishoudens werden in 2004 nog als alleenstaanden beschouwd. Als we die 
twee groepen in 2012 ook samen nemen, dan komen we op 3% groei. Het aantal koppels met kinderen 
groeide met 13%.  
 
 
 

TABEL 4: HUISHOUDENS VOLGENS TYPE, GROEI 2004-2012 
  2004 2012 groeipercentage 

alleenstaanden 107.555 104.155 -3% 
inwoners collectieve huishoudens - 6.238 - 
eenoudergezinnen 19.007 20.301 7% 
gehuwde koppels zonder kinderen 42.940 38.401 -11% 
gehuwde koppels met kinderen 40.976 41.668 2% 
ongehuwde koppels zonder kinderen 9.024 13.061 45% 
ongehuwde koppels met kinderen 6.383 11.710 83% 
ander huishoudtype 2.860 4.047 42% 
huishoudtype onbekend 73 x   

Totaal 228.818 239.581 5% 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2004-2012 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
De gemiddelde huishoudgrootte is eveneens gestegen, van 2,03 in 2004 naar 2,11 in 2012. We zien dan 
ook relatief gezien de sterkste stijging bij de grotere huishoudens, al zijn het de kleine huishoudens die nog 
altijd het grootste deel van de huishoudens uitmaken (alleenstaanden: 46%, gezinnen met 2 gezinsleden: 
27%). 
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GRAFIEK 7: EVOLUTIE HUISHOUDENS VOLGENS HUISHOUDGROOTTE 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2000-2011 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
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2.3 Verhuisbewegingen 
 

2.3.1 Inwijking en uitwijking 

 
De bevolkingsloop van een stad wordt volledig bepaald door 4 factoren (de demografische functie). Dit 
zijn enerzijds geboorten en overlijdens. Het verschil tussen deze twee is het natuurlijk saldo. Anderzijds 
wordt het bepaald door in- en uitwijking. Het verschil tussen die twee is het verhuissaldo. Een positief 
verhuissaldo betekent dus meer instroom dan uitstroom. 
 
De stad kent sinds 2001 een systematisch positief verhuissaldo, en dat voor het eerst sinds de jaren 1960. 
Ook het natuurlijk saldo zit de laatste jaren in de lift, en bereikt hoogtes die minstens sinds de jaren 1960 
niet meer gezien zijn. 
 
GRAFIEK 8: VERHUISSALDO EN NATUURLIJK SALDO, 2001-2010 

 
Bron: 
Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking 2001-2011 
Bewerkingen door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 
 
De belangrijkste opdeling die we hier kunnen maken is naar nationaliteit. Sommige nationaliteiten 
vertrekken vaker, andere komen vaker toe. 3 
 

                                                      
3 Bij deze cijfers is het belangrijk op te merken dat een deel van de vreemdelingen niet feitelijk in 
Antwerpen aankomt, maar hier al een tijdje woont. Dit is de zogenaamde pseudo buitenlandse immigratie. 
Het betreft personen die toegang vinden tot het bevolkings- en vreemdelingenregister via de 
regularisatieprocedure. Deze opmerking geldt vooral voor de niet-EU’ers. Hoewel er veel dossiers werden 
ingediend door Marokkanen, zien we geen opvallende hoge cijfers voor Marokkanen en Turken. Er zijn 
echter nog geen betrouwbare gegevens voor handen om te achterhalen wie via een regularisatie en wie via 
een verhuisbeweging in de bevolkingsregisters terechtkwam.  
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Belgen hebben het afgelopen decennium steeds een negatief verhuissaldo.4 Na de iets betere jaren 2008 en 
2009 vertoont dit saldo in 2010 terug een sterker negatieve waarde. Bij de EU’ers stijgt het saldo jaarlijks 
sinds 2003. Het absolute verhuissaldo van zowel EU’ers, Marokkanen en Turken als de rest van de niet-
EU’ers daalde in 2009, maar steeg vervolgens terug zeer sterk. 
 
GRAFIEK 9: EVOLUTIE VAN HET VERHUISSALDO PER NATIONALITEITSGROEP, ANTWERPEN, 2001-2010 

 
Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2001-2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
 
In analyses over verhuisbewegingen wordt dikwijls enkel over nationaliteiten gesproken. ‘Belgen’ bestaan 
echter zowel uit nieuwe als uit autochtone Belgen. Sinds 2009 kunnen we dit onderscheid maken in de 
verhuisbestanden: Belgen worden verdeeld in autochtonen en nieuwe Belgen. We zien in de tabel 
hieronder dat de bijdrage van nieuwe Belgen aan het verhuissaldo negatief is. Dit cijfer wordt echter 
minder negatief in 2010. Het cijfer van de autochtonen wordt dan weer negatiever in 2010.  
 
TABEL 5: VERHUISSALDO AUTOCHTONEN, NIEUWE BELGEN EN VREEMDELINGEN 
  2009 2010 

Autochtonen -2364 -3144 
Nieuwe Belgen -1030 -772 
Vreemdelingen 4214 9371 

Totaal verhuissaldo 820 5455 
Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2009-2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 

                                                      
4 Het belangrijkste probleem met cijfers op basis van nationaliteit, is dat er in de stad heel wat mensen Belg 
wórden. Het gaat om vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verwerven. Op het moment dat zij de 
stad binnenkomen, tellen zij als +1 bij de vreemdelingen, op het moment dat zij de stad verlaten als -1 bij 
de Belgen. Hierdoor is het migratiesaldo van vreemdelingen steeds een ‘te groot’ cijfer, dat van Belgen 
steeds ‘te klein’. Sinds 2009 kunnen we het onderscheid maken in de migratiebestanden. We kennen 
sindsdien de vroegere nationaliteit van nieuwe Belgen. We kunnen dus zowel kijken naar de 
migratiebewegingen van Belgen en niet-Belgen, als naar die van autochtonen en allochtonen. De recente 
cijfers kunnen helpen om ook oudere cijfers meer correct in te schatten. 
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We zagen duidelijk dat de stad terug groeit sinds 2000, maar hierboven konden we vaststellen dat binnen 
deze groei ook een negatief migratiesaldo van Belgen aanwezig blijft. Een groot deel van dit negatieve 
cijfer is echter te verklaren door verhuisbewegingen van nieuwe Belgen.  
 
Omgekeerd is het saldo van vreemdelingen steeds groter dan dat van allochtonen. Nieuwe Belgen zijn 
immers ooit als vreemdeling naar de stad gekomen. 
 
 
Aantrekkelijk voor jongeren 
 
De leeftijd van de verhuizers is niet willekeurig. Hieronder laten we de in- en uitstroom van autochtonen 
zien. Zowel in- als uitstroom is voor een groot deel een zaak van jongvolwassenen. Ook kinderen jonger 
dan 5 verhuizen veel. De gele lijn laat het verschil tussen in- en uitstroom zien. We zien bij de vroege 
twintigers een zeer groot positief verhuissaldo. Bij de dertigers en de kinderen is dit dan weer sterk 
negatief. 
 
GRAFIEK 10: MIGRATIESTROOM EN SALDO BIJ AUTOCHTONEN NAAR LEEFTIJD 

 
Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
 
Demografisch gezien weten we dat veel mensen als twintiger naar de stad komen, om eens ze kinderen 
krijgen, terug te vertrekken (zie ook het rapport “Stadsvlucht of jong demografisch surplus, 2010”). 
Dit verklaart een deel van het negatieve saldo van autochtonen: twee autochtonen trekken naar de stad, 
maar vertrekken enkele jaren later met drie of vier. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat minder gezinnen 
met kinderen naar de stad trekken dan dat er uit weg gaan. De gezinsvormers zijn immers vaak verhuisd 
naar de stad nog voor er van een gezin sprake is.  
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2.3.1.1 Nationale en internationale aantrek 

 
De stad wint vooral internationaal, en verliest vooral lokaal. Om de relatie met Vlaanderen en Brussel te 
bestuderen, bekijken we de totale migratie in het afgelopen decennium (2001 tot en met 2010). Dit patroon 
wordt voorgesteld in drie kaartjes. We maken hier geen onderscheid tussen nationaliteiten of etniciteiten. 
De bovenste kaart stelt de mensen voor die naar Vlaanderen en Brussel vertrokken uit Antwerpen. Elk punt 
op de kaart stelt 50 mensen voor. De tweede kaart stelt op dezelfde manier het aantal mensen voor dat in 
Antwerpen toekwam volgens de plaats van waaruit ze vertrokken. Het is duidelijk dat de meeste 
verhuisbewegingen de onmiddellijke omgeving betreffen, en dan in het bijzonder de provincie Antwerpen. 
De omgeving van Sint-Niklaas is iets minder intens verbonden met de stad dan we zouden verwachten op 
basis van enkel de afstand. Steden als Brussel, Gent en Leuven zijn duidelijk herkenbaar op de kaart. 
Opvallend is ook de relatie met de kust, vooral dan wat betreft de uitstroom. 
  
De derde kaart toont per arrondissement het totale saldo van dat gebied met de stad. De stad verloor in het 
afgelopen decennium ruim 19.000 inwoners aan de rest van het arrondissement – in totaal verloor ze 
24.300 mensen aan heel Vlaanderen. De grootste aantallen verliest ze verder aan de iets bredere omgeving, 
maar ook aan de kust. De stad wint inwoners uit Brussel, en in mindere mate uit Limburg, de omgeving 
van Gent en Vlaams Brabant. 
 
Het saldo van in het bijzonder Brussel is vertekend. Heel wat vreemdelingen die aankomen in Antwerpen 
hebben als vorige adres dat van de Federale Dienst Vreemdelingenzaken. Wellicht gaat het hier om 
mensen die nog geen adres hadden, bijvoorbeeld asielzoekers die in een opvangcentrum zaten. Het is ook 
steeds zo dat de bestemming van vertrekkers vaker onbekend is dan van de aankomers. Aangezien de 
vertrekkers dus onderschat worden, is het werkelijke verhuissaldo met een gebied mogelijks iets 
negatiever.  
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KAART 1: VERHUIS TUSSEN ANTWERPEN EN VLAANDEREN, (2001-2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2001-2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
  

Mensen die vertrekken uit Antwerpen

´

Bron: Stad Antwerpen, DL, 2001-2010
Bewerkingen door Stad Antwerpen, 
Studiedienst Stadsobservatie
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In de volgende tabel geven we voor dezelfde periode weer welke landen de belangrijkste bron van 
inwoners voor de stad waren. Dat is dus het aantal mensen dat verhuist uit dit land naar Antwerpen, 
verminderd met het aantal mensen dat verhuist naar dat land uit Antwerpen. Deze cijfers zijn niet exact: er 
zijn immers in deze periode ruim 7000 mensen vertrokken naar een onbekende bestemming. Velen van hen 
zijn ongetwijfeld naar het buitenland vertrokken.  

 
TABEL 6: LANDEN MET HET GROOTSTE MIGRATIESALDO, 2001-2010 
Land Saldo 

Nederland 10.651 
Marokko 10.042 
Polen 8559 
Turkije 3670 
Spanje 2587 
Indië 2121 
Bulgarije 1912 
Roemenië 1849 
Portugal 1693 
Ghana 1392 

Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2001-2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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2.3.2 Migratie binnen de stad 

 
Zoals de stad vooral inwoners verliest aan het omliggende arrondissement, zo verliest Antwerpen binnen 
de ring veel inwoners aan Antwerpen buiten de ring5. Binnen de ring zijn er relatief veel 
vertrekbewegingen, maar nog veel meer aankomstbewegingen. Het basispatroon is dat de stad aantrek 
heeft uit een heel brede omgeving, en vervolgens mensen afstaat aan zijn dichtere omgeving. 
 
De volgende kaart licht dit patroon toe. Hierop staan de belangrijkste verhuisstromen in de stad voor het 
jaar 2010, opgesplitst volgens autochtoon/allochtoon. De grootte van de pijlen staat (binnen beide kaarten) 
in verhouding tot de grootte van de stroom. De cirkelvormige pijl staat voor bewegingen die zich binnenin 
de gebieden binnen en buiten de ring afspelen. Ter verduidelijking staat telkens naast de pijl over hoeveel 
verhuisbewegingen het gaat. 
 
Bij autochtonen is de grootste stroom die van randdistricten naar buiten de stad. De instroom naar de rand 
is groter dan die naar binnen de ring, maar lang niet voldoende om de grote uitstroom te compenseren. 
Binnen de ring zijn de ingaande en uitgaande stromen nagenoeg gelijk. Maar er zijn wel duidelijk meer 
mensen die van binnen naar buiten de ring trekken dan omgekeerd. Binnen de ring verliest dus autochtonen 
door migratie.  
 
  

                                                      
5 Verhuisbewegingen worden niet in sterke mate door districtsgrenzen bepaald. Daarom delen we de stad hier in 
volgens de belangrijkste natuurlijke grens die ze in twee delen verdeelt. 
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KAART 2: VERHUISPATROON AUTOCHTONEN EN ALLOCHTONEN, 2010 

 
Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
 
Legende: 

- Cirkelvormige pijlen: interne verhuisbewegingen binnen de ring (groen) en buiten de ring (roze) 
- In en uit pijlen tussen ring en buiten ring ter hoogte van Borgerhout-Deurne: In (roze) en 

uitstroom (groen) gebied binnen de ring  
- in en uit richting Haven (groen): in en uitstroom van het gebied binnen de ring met buiten de stad 

(zowel binnen als buitenland) 
- in en uit pijlen ter hoogte van Ekeren (roze): in en uitstroom van het gebied buiten de ring met 

buiten de stad (zowel binnen als buitenland) 
 
Daarnaast zijn er ook nog grote aantallen bewegingen die in deze indeling geen gebiedsgrenzen 
overschrijden. Dit zijn de cirkelvormige pijlen. Het aantal buiten de ring is veel groter, wat de grotere 
aantallen autochtonen buiten de ring weerspiegelt.  
 
Bij de allochtonen is de grootste stroom zeer duidelijk die van buiten de stad naar Antwerpen binnen de 
ring. Van buiten de stad trekken er ook veel allochtonen naar buiten de ring. In beide gevallen is de 
uitstroom veel kleiner dan de instroom. Opvallend is dat er relatief zeer veel mensen van binnen naar 
buiten de ring vertrekken dan omgekeerd.  
De interne bewegingen zijn groter in aantal binnen de ring, wat een weerspiegeling is van de ongeveer 
gelijke aantallen allochtonen binnen en buiten de ring. 
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2.3.2.1 Op wijkniveau 

 
Op wijkniveau berekenen we het intern en het extern saldo. Het intern saldo is het verschil tussen de 
instroom vanuit andere wijken van Antwerpen, en de uitstroom naar andere wijken van de stad. Het extern 
saldo kijkt enkel naar instroom van buiten de stad, en uitstroom naar buiten de stad. Een positief intern 
saldo wijst dus op aantrekkelijkheid voor Antwerpenaren, een positief extern saldo op aantrekkelijkheid 
voor niet-Antwerpenaren. 
 
Op het niveau van de wijken vertaalt dit zich in gebieden die vooral inwoners winnen van buiten de stad 
(positief extern saldo), en vooral inwoners verliezen aan de rest van de stad (negatief intern saldo). 
Omgekeerd zijn er gebieden die vooral winnen aan de stad (positief intern saldo), maar op hun beurt 
verliezen aan de stadsrand (negatief extern saldo). Dit wordt voorgesteld in onderstaande twee kaarten. Het 
intern saldo is vooral negatief binnen de ring, en het sterkst positief net buiten de ring. Het extern saldo is 
de verhuisrelatie met de wereld buiten de stad. Die is vooral binnen de ring positief, enkel buiten de ring 
negatief. Gebieden waar beide negatief of beide positief zijn, zijn zeldzaam. 
 
KAART 3: INTERN VERHUISSALDO PER WIJK, 2010 
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KAART 4: EXTERN VERHUISSALDO PER WIJK, 2010 

 
 
 

 
 



 

   24 / 36 

2.3.3 Verhuisplannen van de Antwerpenaar 

 
In de Antwerpse monitor wordt de Antwerpenaar bevraagd naar zijn verhuisintenties. De meerderheid van 
de respondenten geeft aan geen verhuisplannen te hebben in de komende 5 jaar. Van de respondenten die 
aangeven verhuisintenties te hebben, zegt 14% te willen verhuizen naar een andere gemeente of stad en 
12% naar een andere buurt binnen dezelfde gemeente/stad. Een kleine 8% geeft aan te willen verhuizen 
binnen hun eigen buurt. Eveneens zijn hier geen verschillen op te merken met 2010.  
 
GRAFIEK 11: VERHUISPLANNEN BINNEN VIJF JAAR, BEVRAAGD IN ANTWERPSE MONITOR 

 
Bron: 
Antwerpse monitor 2011 
Bewerkingen door Studiedienst Stadsobservatie 
 
De meest vermelde verhuismotivatie is een wijziging in de gezinssituatie. Op de tweede plaats komt de 
woonomgeving. Ook de nood aan een kleinere of grotere woning vormt een belangrijke motivatie om te 
verhuizen. Niet toevallig vormt de woonomgeving vooral een belangrijker verhuismotief bij wie aangeeft 
de stad te willen verlaten. Wie daarentegen wil verhuizen naar een grotere of kleinere woning, zoekt een 
nieuwe woonst vaker in de eigen buurt. Tot slot valt nog op dat de motieven ‘dichter bij familie /vrienden 
wonen’, ‘de buren’ en de ‘belastingdruk’ bij stadsverlaters vaker vermeld worden als redenen om te 
verhuizen.  
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GRAFIEK 12: VERHUISMOTIVATIE, BEVRAAGD IN ANTWERPSE MONITOR (AANGEHAALDE REDENEN 

VOLGENS TYPE BESTEMMING) 

 
Bron: Antwerpse monitor 2011 
Bewerkingen door Studiedienst Stadsobservatie 
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2.4 Natuurlijk saldo 
 
 
De bevolkingsaangroei van het voorbije decennium is mede te danken aan de toename van het aantal 
geboorten. In 2004 kende Antwerpen een plotse groei van geboorten. Deze is sindsdien blijven stijgen. 
Hoewel onze gegevens voor 2010 onvolledig zijn, vermoeden we dat tussen 2010 en 2011 de stijging wat 
afgezwakt is of dat er een stagnatie plaatsvond. Het aantal overlijdens kende een daling in 2004. Sindsdien 
blijft het aantal overlijdens stabiel. Het natuurlijke saldo is daarom sterk toegenomen tussen 2003 en 2004 
en blijven groeien tot 2011.  
 
GRAFIEK 13: EVOLUTIE AANTAL GEBOORTEN EN OVERLIJDENS 2002-20116 

Bron: Stad 
Bron: Antwerpen, Districts- en loketwerking, 2002-2011 
Bewerkingen door Stadsobservatie 

 
  

                                                      
6 De gegevens voor 2010 zijn onvolledig, en worden daarom niet weergegeven. 
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2.5 Prognoses 
 

2.5.1.1 Bevolkingsprojecties startjaar 2010 

 
De studiedienst stelt sinds 2004 tweejaarlijks bevolkingsprognoses op. Een nieuwe prognose ten behoeve 
van dit rapport werd nog niet afgerond. Door de omschakeling naar een nieuwe bevolkingstoepassing is er 
vertraging opgelopen met betrekking tot de oplevering van zgn. mutatiebestanden. Deze zijn nodig zijn 
voor een correcte berekening van leeftijdspecifieke sterftekansen, migratiekansen en fertiliteit als 
noodzakelijke parameters voor een valide prognose. We verwachten een nieuwe prognose te kunnen 
opmaken in de loop van november 2012. 
 
De laatste bevolkingsprognoses dateren van 2010. We werken hierna verder met deze cijfers. Deze 
prognoses, die aan de hand van waarnemingen in het verleden met betrekking tot migratie, vruchtbaarheid 
en levensverwachting voorspellingen trachten te doen over de toekomstige bevolkingsloop, gaan uit van 4 
scenario’s. In deze scenario’s gaan we uit van een toenemende levensverwachting. De scenario’s 
verschillen van elkaar op basis van migratie en vruchtbaarheid (het aantal kinderen geboren per vrouw): 
 

 Scenario 1: positief migratiesaldo met toegenomen vruchtbaarheid 
 Scenario 2: positief migratiesaldo met gelijk gebleven vruchtbaarheid 
 Scenario 3: migratiesaldo gaat naar 0 met gelijk gebleven vruchtbaarheid 
 Scenario 4: migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen vruchtbaarheid 

 
 
Onderstaande grafiek geeft de vooruitzichten voor de bevolkingsaantallen over alle leeftijden heen. In alle 
scenario’s is er sprake van een constante groei tussen 2006 en 2030. De scenario’s met de sterkste groei 
zijn deze waar het migratiesaldo positief is. Scenario 1 komt in 2030 uit op een bevolkingsaantal boven 
600.000. In scenario 2 ligt dit rond 587.000 inwoners. In scenario 3 en 4 is dit respectievelijk boven 
562.000 en 554.000 inwoners.  
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GRAFIEK 14: PROGNOSE AANTAL INWONERS 2009-2030 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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Als we naar leeftijd kijken, dan stellen we vast dat de jongeren (-18 jaar) in absolute aantallen zullen 
toenemen tot 2025. Nadien zal de groei afnemen in de scenario’s 2,3 en 4. In aandeel van de bevolking 
neemt deze groep ook toe tot 2025. Dit aandeel zal terug licht afnemen in de scenario’s waar de immigratie 
afneemt.  
 
De groep op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) neemt in alle scenario’s toe in absolute aantallen. Het 
gewicht van de beroepsactieve bevolking in de totale bevolking wordt wel kleiner.  
 
Tot slot blijft het aantal 65-plussers stabiel tot 2020. Nadien neemt dit aantal toe. In aandeel van de 
bevolking is er tijdens de eerste helft van de periode een daling. Nadien zal het gewicht van deze groep 
terug toenemen. 
 
 
 
GRAFIEK 15: PROGNOSE AANTAL JONGEREN -18 JAAR 2009-2030 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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GRAFIEK 16: PROGNOSE AANDEEL JONGEREN -18 JAAR IN DE BEVOLKING 2009-2030 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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GRAFIEK 17: PROGNOSE AANTAL INWONERS VAN 18 TEM 64 JAAR 2009-2030 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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GRAFIEK 18: PROGNOSE AANDEEL INWONERS VAN 18 TEM 64 JAAR IN DE BEVOLKING 2009-2030 
 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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GRAFIEK 19: PROGNOSE AANTAL INWONERS VAN 65 JAAR EN OUDER 2009-2030 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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GRAFIEK 20: PROGNOSE AANDEEL INWONERS VAN 65 JAAR EN OUDER IN DE BEVOLKING 2009-2030 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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2.5.1.2 Realiteitstoets 

 
Intussen zijn we in staat de prognose af te toetsen aan de werkelijke bevolkingsgroei voor het jaar 2012. In 
totaal werd het bevolkingsaantal met ongeveer 11.000 inwoners onderschat. Dit grote verschil is ontstaan 
in de loop van het jaar 2011. Voor een deel betreft het hier afwijkingen veroorzaakt door de overstap naar 
een nieuwe bevolkingstoepassing.  
 
Naar leeftijd zien we dat de grootste onderschatting ligt bij de groep van 20 tot 40 jaar. Enkel bij de 0-
jarigen is er een overschatting. Deze groep is in werkelijkheid gestagneerd, terwijl de prognoses voor 2012 
nog steeds uitgaan van een stijging. De prognoses zullen daarom bijgesteld worden als de benodigde 
gegevens beschikbaar worden. 
 
 
GRAFIEK 21: VERGELIJKING MAXIMUMSCENARIO 2012 MET WERKELIJK AANTAL NAAR LEEFTIJD 

 
Bron: Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie, 2010; Districts- en Loketwerking, 2012 
Bewerkingen door Stadsobservatie 
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