
 

 

 

 

Persuitnodiging 
 
Brussel, 2 maart 2011 
 
 

VOORSTELLING VAN DE NIEUWE ATLAS VAN BELGIE 
 

Een publicatie van het Federaal Wetenschapsbeleid 
 

 
 
Het verschijnen van de derde atlas van België sinds 1830 is een belangrijk evenement. Een 
atlas omvat immers niet alleen kaarten, het is vooral het resultaat van heel wat 
wetenschappelijk werk dat de diversiteit van ons land in het licht stelt. Door haar 
objectiviteit schenkt de cartografie een onweerlegbare dimensie aan de analyse. De 
nieuwe atlas verrijkt de kijk op ons land in al zijn complexiteit en diversiteit en licht 
fundamentele territoriale en sociale trends toe die vaak de klassieke tegenstellingen 
overstijgen. Er worden nieuwe leessleutels aangereikt om het hedendaagse België beter te 
begrijpen.  
 
De eerste twee uitgaven werden uitgewerkt door de “Atlascommissie” van het Nationaal 
Comité voor Geografie. Aan deze derde editie heeft het Federaal Wetenschapsbeleid 
meegewerkt. In de nieuwe versie werd bewust gekozen voor een grondigere analyse van ons 
land aan de hand van modernere en meer leesbare kaarten. De Atlas van België 2011 
bestaat uit zes delen:  
 
Deel 0 – Leeswijzer  
Deel 1 – Politieke geografie 
Deel 2 – Landschap, platteland en landbouw 
Deel 3 – Steden 
Deel 4 – Wonen 
Deel 5 – Economische activiteiten 
Deel 6 – Bevolking 
 
De pas verschenen delen 0, 1, 2 en 4 worden door hun auteurs tijdens de persconferentie 
voorgesteld. De delen "Steden", "Economische activiteiten" en "Bevolking" verschijnen in de 
loop van dit jaar. In een aan de deelnemers rondgedeeld dossier zullen die delen wel in het 
kort worden voorgesteld.  
 
Wij nodigen u uit op de voorstelling van de nieuwe Atlas van België op 2 maart eerstkomend 
in de lokalen van het Federaal Wetenschapsbeleid, 231 Louizalaan 1050 Brussel,  vanaf 10.30 
uur. Op de agenda staat wat volgt :  
 



- kort openingswoord door de voorzitter van het directiecomité van het Federaal 
Wetenschapsbeleid, de heer Philippe Mettens  

- algemene inleiding over de atlas door prof. Etienne Van Hecke, voorzitter van de 
Commissie voor de Nationale Atlaskaarten 

- voorstelling van de verschenen delen door de auteurs ervan 
o Prof. Christian Vandermotten (ULB) – politieke geografie  
o Prof. Marc Antrop (UGent) - Landschap, Plateland en Landbouw 
o Prof. Isabelle Thomas (UCL) - Wonen  

- kijk op de toekomst: de digitale atlas - Marc Binard (ULg) 
- slotwoord door de federale Minister van Wetenschapsbeleid, mevrouw Sabine 

Laruelle 
- lunch  

 
Voor meer inlichtingen 
 
Alle documenten met betrekking tot die conferentie zullen beschikbaar zijn op de webstek 
van het Federaal Wetenschapsbeleid (www.belspo.be). 
 
Contactpersoon: Aziz Naji, 02 238 36 46, aziz.naji@belspo.be 
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