
Grenspendel o.b.v. mobiele data afgezet tegen de Recensement 2018 

 

Al 30 jaar werken de Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord intensief samen om 

sociaal, economisch en culturele uitdagingen in de grensregio aan te pakken. Eén van deze 

uitdagingen betreft de grensoverschrijdende mobiliteit en tewerkstelling. De vraag hoeveel Franse 

grenswerkers in West-Vlaanderen aan de slag zijn, van waar zij komen, waar zij werken en via welke 

wegen zij onze provincie binnenkomen, is een vraag die zowel werkgeversorganisaties als overheden 

bezighoudt. 

Om hier een antwoord op te bieden, konden we tot voor kort enkel beroep doen op  administratieve 

bronnen: de resultaten van de Franse volkstelling (recensement), cijfers van het RIZIV en cijfers van 

het Steunpunt Werk. Deze administratieve bronnen hebben echter een aantal beperkingen en 

kennen ook een achterstand in de aanlevering van de cijfers.  

Met de opkomst van big data dient een nieuwe bron van informatie zich aan. Zo worden mobiele 

telefonie-gegevens reeds voor heel wat toepassingen gebruikt om bewegingsstromen in kaart te 

brengen. Dankzij het project Grenzeloos Competent kon de POM West-Vlaanderen met deze data 

experimenteren om te bekijken welke nieuwe inzichten dit kan opleveren in het fenomeen 

grenswerk.  

 

Voor de aanlevering van de data werd in zee gegaan met Orange (Franse regio) en Proximus (West-

Vlaamse regio). Deze twee partners volgen gedurende een jaar (maart 2020 tot april 2021) de 

geanonimiseerde Franse telefoonkaarten om zo de stroom vanuit de woonplaats (Frankrijk) richting 

de grens en de werkplaats (West-Vlaanderen) in kaart te brengen. De resultaten van deze studie 

waren al interessant op zich. Echt interessant wordt het echter wanneer we de resultaten van deze 

big data studie afzetten tegenover de administratieve data. Bevestigen de bewegingen die we 

vaststellen op basis van telefoniegegevens het beeld dat de administratieve data ons aanlevert of zijn 

er toch belangrijke verschillen vast te stellen? 

 

Onze statistische partner Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE) Hauts-de-

France ging aan de slag met de aangeleverde datasets van Orange en Proximus en zette deze af 

tegen de beschikbare data afkomstig uit de recensement de la population van 2018 (meest recente 

op dit moment). Op basis hiervan heeft Insee kaarten opgemaakt die we hieronder verder toelichten. 

  



Figuur 1: Grenspendel naar woonplaats (Canton Ville) vanuit Frankrijk richting West-Vlaanderen 

die de oversteek maken via de afgebakende grenszone. 

Data Orange 2020-2021    Recensement 2018 (Insee) 

 

Bronnen : Recensement de la population 2018 (Insee) en dataset Orange (mei 2020 – maart 2021) 

Op figuur 1 zien we enkele verschillen tussen de mobiele data en de recensement. De regio’s 

Wormhout, Bailleul en Armentières tellen volgens de recensement een hoger aantal grenswerkers 

dan wat we terugzien in de data van Orange. We zien wel een duidelijke gelijkenis rond Lille in de 

regio’s Lambersart, Tourcoing en Roubaix. Doordat de aanwezigheid van antennemasten eerder 

beperkt is in uitgestrekte landelijke gebieden dan in meer verstedelijkte gebieden zijn de uitkomsten 

per cel-locatie minder accuraat en kan deze een lager aantal weerhouden. Doordat er ook 

grenswaarden1 zijn waarbij een meting van minder dan 20 een nulwaarde genereerd kan dit een 

mogelijke oorzaak zijn voor de lagere uitkomst in de Orange dataset. Ook ontbreken we de data voor 

het meetjaar 2020 in de dataset van de recensement. In 2020 zal de COVID-19 pandemie zeker zijn 

impact gehad hebben op de grenswerkers en hun bewegingen. Dit kan mogelijks in de regio’s 

Wormhout, Bailleul en Armentières een grotere impact gehad hebben waardoor deze lager uitvallen. 

We zien echter wel duidelijk dat de woonplaatsen van de Franse grenswerker zich dicht tegen de 

grens bevinden en zich uitstrekt langs de grens van Duinkerke tot Templeuve. 

  

 
1 Door de General Data Protection Regulation en met het doel om de privacy te beschermen kunnen waarden 
die lager zijn dan 20 niet worden weerhouden en zijn deze blanco. 



Figuur 2: Grenspendel naar werkgemeente in West-Vlaanderen vanuit Frankrijk die de oversteek 

maken via de afgebakende grenszone. 

Data Proximus 2020-2021     Recensement 2018 (Insee) 

 

Bronnen : Recensement de la population 2018 (Insee) en dataset Proximus (mei 2020 – maart 2021 en exclusief juli en augustus2) 

Figuur 2 geeft weer in welke West-Vlaamse gemeente de Franse grenswerker zijn vermoedelijke 

werkplaats heeft. Op deze figuur zien we een gelijkaardig beeld in de data van Proximus en de 

recensement. Het grootste verschil zien we in Waregem en Ardooie waar de aantallen in de Proximus 

dataset lager uitvallen dan in de recensement. Een mogelijkse verklaring hiervoor is dat de oversteek 

van de grens gebeurt via de grens met Henegouwen en zich zo verder verplaatst richting West-

Vlaanderen. Deze aantallen zijn niet weerhouden in de dataset doordat de grenszone werd 

afgebakend op de West-Vlaamse grens met Noord-Frankrijk. Een andere mogelijkheid is dat de 

dataset van 2020 voor de recensement ook hier niet voorhanden is en we dus de impact van COVID-

19 niet kunnen vergelijken. We zien echter wel duidelijk dat de werkgemeenten zich dicht tegen de 

grens bevinden en zich uitstrekt van de Panne tot Anzegem. Het zwaargewicht ligt duidelijk in de 

regio’s Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek. We merken op dat grensarbeiders bereid zijn om zelfs 

tot in de gemeente Brugge de verplaatsing te maken. De vlotte ontsluiting via de E40 met Frankrijk 

en de aanwezigheid van de haven van Zeebrugge zijn hier zeker niet vreemd aan. 

  

 
2 In de dataset van Proximus zijn toerisme-effecten zichtbaar in de maanden juli en augustus waardoor deze uit 
de dataset werden gefilterd. 



Figuur 3: Grensgemeenten die het grootste aantal passerende Franse grenswerkers registreert die 

richting West-Vlaanderen pendelen. 

 

Bronnen : Dataset Proximus en Orange (mei 2020 – maart 2021) 

Het belang van een goed wegennet en een vlotte aansluiting over de grens zijn onmisbaar om 

grenswerkers te overtuigen de oversteek te maken. Dit zien we terug in de figuur 3 die de drukste 

grensovergangen in beeld brengt. Een vlotte route en goed onderhoud van de wegen vanuit de 

woongemeente tot de grens en tot de werkgemeente is belangrijk om deze bron aan 

arbeidskrachten te behouden. We zien de drukste grensovergang in het noorden bij Ghyvelde, De 

Panne en Veurne waar de E40 overgaat in de A16. Ook Godewaersvelde, Poperinge en Heuvelland 

kennen een grote stroom waar er een verbinding is via diverse N-wegen met Frankrijk. In de 

grensregio Halluin, Neuville, Tourcoing en Menen zien we ook een sterk druktebeeld waar de E17 

overgaat in de A22.  

Conclusie 

Grensoverschrijdende bewegingen meten aan de hand van telefoniegegevens (big data) heeft veel 

kennis bijgebracht rond de mogelijkheden en beperkingen die deze vorm van data met zich 

meebrengen. Uit deze eerste dataset zien we bevredigende resultaten die ook gelijklopen met de 

data afkomstig uit een administratieve bron. Rekening houdende met hun beperkingen kunnen 

deze data een duidelijke verrijking zijn, maar - net omwille van de beperkingen – kunnen zij de 

bestaande administratieve bronnen zeker niet vervangen.  

Voor meer informatie kan je terecht op de website http://www.grenzelooscompetent.eu 

http://www.grenzelooscompetent.eu/


 

Definities: 

Grenswerker: De grenswerker wordt door Orange omschreven als een Frans telefoniekaart die 

minstens 5 heen en terug trips in de laatste 15 dagen vanuit de woonplaats naar de exit-windows aan 

de grens maakt. Bij Proximus is de grenswerker gedefinieerd als een Franse simkaart die minstens 5 

trips (heen en terug) in de laatste 15 dagen vanuit de window of entry (gemeente) naar de aankomst 

node (werkgemeente) maakt. 

Woonplaats: Gebied waar het maximaal aantal overnachtingen plaatsvindt in de laatste 15 dagen en 

er ten minste 4 nachten werden gespendeerd. 

Werkgemeente: De werkgemeente is de gemeente waar de Franse simkaart gedurende een periode 

van minstens 4 uur op Belgisch grondgebied doorbrengt. 

Exit windows: Dit is de laatste zone van detectie voordat de telefoniekaart de perimeter van de 

studie verlaat. 

Window of entry: Dit is de eerste zone aan de grens West-Vlaanderen en Frankrijk waar de Franse 

telefoniekaart wordt opgepikt door een Antenne van Proximus. 


