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In dit artikel onderzoeken we het bestaan van regio’s en van grenzen in België op basis van 
een originele databank die gegevens bevat van meer dan 200 miljoen mobiele telefoonge-
sprekken en van een wiskundige methode die toelaat op automatische en natuurlijke wijze 
netwerken in coherente groepen te verdelen. Op die manier kan een geografie van mobiel 
telefoonverkeer voorgesteld worden op basis van de relatieve frequenties van de telefoonge-
sprekken en hun gemiddelde duur. Als we de relatieve frequentie van de gesprekken als crite-
rium gebruiken, krijgen we een kaart van België die bestaat uit 17 groepen of “telefoonbassins” 
die ruimtelijk verankerd zijn in gemeenten die allemaal verbazend aangrenzend zijn. Op deze 
eerste kaart is het enkel het bassin van Brussel dat de taalgrens nadrukkelijk doorbreekt en de 
drie institutionele gewesten van het land bedekt. Als we de gemiddelde duur van de gesprek-
ken als criterium hanteren, krijgen we één groep in het noorden en één groep in het zuiden van 
het land. Binnen deze twee groepen vindt ongeveer 98% van de gesprekken plaats; slechts 
2% van het telefoonverkeer gaat van de ene groep naar de andere. De zuidelijke groep bevat 
de 19 Brusselse gemeenten, alle gemeenten van het Waals Gewest en acht faciliteitenge-
meenten die in het Vlaams Gewest liggen. Het is opmerkelijk dat alle faciliteitengemeenten van 
de Brusselse rand (met uitzondering van Wemmel) deel uitmaken van de groep van het zuiden 
van het land.
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1. Inleiding

Sinds verschillende decennia lang zijn onderzoekers binnen de regionale weten-
schappen gefascineerd door herkomst-bestemmingsmatrices. Deze matrices zijn 
onderwerp van een uitgebreide literatuur die de impact bestudeert van afstand op 
de intensiteit van stromen tussen herkomst en bestemming (zie bijvoorbeeld Car-
rothers, 1956; Taylor, 1983; Haynes en Fotheringham, 1988; Sen en Smith, 1995; 
Pumain en Saint-Julien, 2001; Roy, 2004 of Prager en Thisse, 2010). Het telefoon-
verkeer is een voorbeeld van interrelaties waarvoor zwaartekrachtmodellen vaak 
gebruikt worden (zie bijvoorbeeld Rietveld en Janssen, 1990; Rossera, 1990 of 
Palm, 2002). Deze modellen tonen het belang aan van de taal en van de afstand in 
het niet-mobiele telefoonverkeer. Ons onderzoek gaat in dezelfde richting, maar 
betreft mobiele telefonie in België en brengt de structuur van het communicatienet-
werk in rekening.

Het pendelverkeer naar school of naar het werk, migratiestromen of het telefoonver-
keer in België zijn voorbeelden van databanken van ruimtelijke interrelaties die reeds 
geleid hebben tot vele ruimtelijke analyses en tot voorstellen voor indeling van de 
ruimte. Deze indelingen zijn meestal moeilijk onderling vergelijkbaar omdat de defini-
tie van de gebieden verschilt naargelang het doel, de schaal en de gehanteerde 
criteria. Als voorbeelden kunnen we de stadsgewesten voorgesteld door Van Hecke 
e.a., 2007, de werkgelegenheidsbassins (van Wasseige e.a., 2000; Lockhart et 
Vandermotten, 2009; Verhetsel e.a., 2009), de schoolbassins (Halleux e.a., 2007) of 
de klantenzones (Mérenne-Schoumacker, 2010) aanhalen. Andere studies concen-
treerden zich op de mate van dikte van de taalgrens (zie bijvoorbeeld Klaassen e.a., 
1972 of Dujardin, 2001). In de meerderheid van de gevallen is de definitie van de 
gebieden gebaseerd op de identificatie van een centrum in een bepaalde ruimte en 
op de notie van toegankelijkheid tot dat centrum.

Het voorliggende artikel brengt een ruimtelijke structuur van België gebaseerd op de 
stromen van mobiele telefonie in België, zonder enige geografische vooronderstel-
lingen wat betreft afstand of centraliteit. De gemeenten worden hier gegroepeerd 
met behulp van een statistische methode aangepast aan grote databanken en net-
werken (Newman, 2006; Blondel e.a., 2008). De verkregen resultaten werden in 
kaarten gegoten en laten toe volgende vragen te behandelen: telefoneert men eer-
der naar gesprekspartners die zich dichtbij of veraf bevinden? Bestaan er grensef-
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fecten binnen België en welke zijn die dan? We onderzoeken ook of de telefoonge-
woonten de Belgische ruimte op een originele manier indelen of dat de bekomen 
groepen de stedelijke hiërarchie, de werkgelegenheidsbassins of administratieve 
realiteiten (provincies, arrondissementen,…) imiteren.

Het vervolg van dit artikel is op volgende manier gestructureerd: in het tweede deel 
beschrijven we kort de data en de gebruikte methode om de groepen van gemeen-
ten te identificeren; nadien beschrijven en bespreken we de verkregen resultaten in 
het derde deel alvorens in het laatste deel te besluiten.

2. De data en de methode van automatische detectie van groepen van ge-
meenten 

De gebruikte databank bevat gegevens over het mobiele telefoongedrag van het 
geheel van abonnees van één operator. De databank bevat 2,6 miljoen abonnees 
waarvan we de gemeente van facturatie kennen en eveneens het aantal en de duur 
van uitgaande en ontvangen telefoongesprekken. Om de anonimiteit te garanderen 
werd elke abonnee geïdentificeerd op basis van een anonieme sleutel. De databank 
omvat meer dan 200 miljoen gesprekken over een periode van zes maanden (van 1 
oktober 2006 tot 31 maart 2007).

Voor onze analyse hebben we enkel de gesprekken tussen gebruikers van dezelfde 
operator weerhouden. De gesprekken naar vaste telefoonlijnen, de internationale 
gesprekken en de gesprekken naar andere operatoren werden niet in rekening ge-
bracht. SMS, MMS en andere vormen van “data-communicatie” zijn eveneens uit de 
analyse geweerd om dus enkel vocale gesprekken over te houden. Tenslotte wer-
den ook enkel wederkerige (minstens één gesprek in beide richtingen) en voldoende 
belangrijke (minstens zes gesprekken gedurende zes maanden) gesprekken opge-
nomen in de analyse. Door het maken van deze keuzes hebben we getracht een zo 
goed mogelijke weergave van interpersoonlijke netwerken te bereiken. Helaas was 
er geen manier om de private van de professionele gesprekken te onderscheiden, 
waardoor de resultaten nog verfijnd hadden kunnen worden.

Elke abonnee werd geïdentificeerd (geocode) op basis van de gemeente van factu-
ratie. Omdat het om mobiele telefonie gaat, is het nuttig hier te verduidelijken dat we 
de lokalisatie van de gesprekspartners op het moment van het gesprek niet in reke-
ning hebben gebracht. Het gaat dus niet om een analyse van de fysieke mobiliteit 
van de abonnees: enkel de facturatie-gemeente bepaalt de geocode van de abon-
nee. Men verkrijgt dus een netwerk waarbij de relatieve informatie over de band 
tussen gemeente A en gemeente B aangegeven wordt door de gesprekken tussen 
abonnees uit gemeente A met abonnees uit gemeente B.

De relatieve frequentie van de band tussen A en B kan gedefinieerd worden als het 
aantal gesprekken gevoerd door de abonnees uit A naar die uit B, gedeeld door het 
product van het aantal abonnees uit A en het aantal abonnees uit B. Deze deling 
relativeert de absolute cijfers en zorgt ervoor dat de cijfers onafhankelijk worden van 
de grootte van de gemeente in kwestie en eveneens van het marktaandeel van de 
operator in deze gemeenten.
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Naast de (relatieve) frequentie bestuderen we ook de gemiddelde duur van de ge-
sprekken, om op die manier rekening te houden met een andere eigenschap van 
telefoonrelaties. De gemiddelde duur van de band tussen A en B wordt weergege-
ven door de gemiddelde tijd van de gesprekken van de abonnees uit A naar die uit 
B. Omdat er in België 589 gemeenten zijn, bekomen we dus twee matrices 589 × 
589, waarbij de ene de frequenties van de gesprekken toont en de andere de ge-

middelde duur van de gesprekken.

Bij wijze van illustratie tonen we in Figuur 1 
de kaart van de frequentie van de gesprek-
ken die vertrekken vanuit de gemeenten 
Aarlen (a) en Oostende (b) naar het geheel 
van Belgische gemeenten. We stellen vast 
dat de frequentie van de gesprekken fors 
afneemt wanneer de afstand groter wordt. 
Hiermee worden gekende eigenschappen 
van telefoongesprekken en van de meer-
derheid van sociale interacties bevestigd 
(zie onder andere Verhetsel e.a. (2009) 
waar we gelijkaardige kaarten vinden gere-
aliseerd op basis van andere methodes en 
gegevens betreffende het pendelverkeer). 
In tijden waarin de tarieven voor telefoon-
gesprekken binnen België niet meer afhan-
kelijk zijn van de afstand en waarin ver-
scheidene economische activiteiten minder 
afhankelijk lijken van de kosten van trans-
port, telefoneert men toch nog steeds naar 
personen die geografisch dichterbij zijn en 
die men ongetwijfeld vaak ziet.

Op basis van de twee netwerken die hier-
boven beschreven werden (frequentie, ge-
middelde duur), identificeren we in het ver-
volg van dit artikel groepen van gemeenten 
op automatische basis: bestaan er groepen 
van gemeenten waarvan de frequentie ho-
ger is of waarvan de gemiddelde duur van 
de gesprekken langer is? De automatische 
identificatie van groepen binnen netwerken 
is onderwerp van verschillende wiskundige 
en algoritmische werken van de laatste 
jaren; zie bijvoorbeeld Fortunato (2010) 
voor een overzicht. De maat die het vaakst 
gebruikt wordt om de kwaliteit van een 
indeling van een netwerk in groepen te 
kwantificeren is de “modulariteit”, geïntro-
duceerd door Newman (2006). De modula-
riteit van een indeling in groepen vergelijkt 
de densiteit van banden tussen leden van 
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één groep met de densiteit verkregen in een willekeurige groep die dezelfde globale 
karakteristieken vertoont. Een verhoogde modulariteit toont aan dat de densiteit van 
de banden binnen de groepen significant hoger ligt dan waaraan men zich zou mo-
gen verwachten als er een willekeurige indeling was gebeurd ten aanzien van equi-
valente karakteristieken. Deze maat legt helemaal geen bepaalde grootte van de 
groepen op en bepaalt ook niet a priori het aantal groepen.

De zoektocht naar de indeling van een netwerk die de modulariteit maximaliseert is 
een moeilijk probleem waarvoor de laatste jaren verschillende methoden voor een 
oplossing voorgesteld zijn. Een korte beschrijving van de methode die in dit artikel 
gehanteerd wordt en bekend is onder de naam “Louvain method” wordt hieronder 
gegeven. We raden lezers die niet geïnteresseerd zijn in deze meer technische be-
schrijving aan meteen naar het derde deel over te gaan, onderstaande opmerkingen 
indachtig:

De groepering van gemeenten gebeurt zonder enige maat van centraliteit of van 
toegankelijkheid; het enige wat telt, is de frequentie of de gemiddelde duur van de 
banden tussen de 589 gemeenten;

Het aantal groepen en de samenstelling van de groepen zijn endogeen: het is de 
methode die automatisch het optimale aantal groepen en hun samenstelling aanle-
vert, zonder enige interventie van buitenaf;

De methode is wiskundig duidelijk gedefinieerd: ze tracht de modulariteit van de 
verkregen indeling te optimaliseren. De methode werd bovendien reeds met succes 
gehanteerd in talrijke contexten (zie Lancichinetti, 2009) en ze is beschikbaar bij 
verschillende software van automatische behandeling van netwerken, zoals igraph 
(http://igraph.sourceforge.net/) of NetworkX (http://networkx.lanl.gov/). 

Laat ons nu de methode beknopt beschrijven; voor een meer gedetailleerde be-
schrijving verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar Blondel e.a. (2008) of Aynaud 
e.a. (2010). De methode gebruikt een bepaald algoritme om de knooppunten van 
het netwerk (in ons geval de gemeenten) te groeperen in opeenvolgende stappen en 
stelt zo een hiërarchie van netwerken op. Op het laagste niveau in de hiërarchie 
vormen de knooppunten eerst allemaal afzonderlijke groepen. Vervolgens selecteert 
de methode bij elke herhaling een knooppunt van een groep en voegt die toe aan 
de groep die de bijdrage voortkomende uit de modulariteit maximaliseert als deze 
bijdrage positief is. Wanneer elke verandering aan de toevoeging van een knoop-
punt de modulariteit verlaagt, ontstaat een nieuw netwerk waarvan de knooppunten 
de groepen van het netwerk van een lager niveau zijn. Het proces wordt dan her-
haald op dit nieuwe netwerk.

De resultaten van de methode zijn afhankelijk van de volgorde waarin de knopen 
doorlopen worden. Om de “robuustheid” van de methode ten aanzien van die volg-
orde van het parcours na te gaan, hebben we 100 willekeurige veranderingen van 
de volgorde van de data doorgevoerd en vervolgens de verkregen groepen vergele-
ken. Wanneer we de frequentie als criterium hanteren, stellen we vast dat gemiddeld 
91% van de gemeenten in dezelfde groepen blijven. We kunnen bovendien nagaan 
dat deze variaties altijd overeenkomen met grensgemeenten die van de ene groep 
naar een aangrenzende groep gaan. Wanneer we de gemiddelde duur als criterium 
hanteren, stellen we geen enkele variatie tussen de groepen volgens de volgorde 
van het parcours van doorlopen data vast. In dit laatste geval zien we bovendien dat 
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elke overdracht van een gemeente van de ene groep naar de andere de modulariteit 
vermindert. Deze vaststellingen duiken op als bijkomend bewijs voor de stabiliteit en 
de robuustheid van de twee groepen die onderscheiden worden in het geval van 
gemiddelde duur van het telefoonverkeer.

3. Resultaten: indeling van de Belgische ruimte op vlak van mobiele 
telefonie

3.1 Indeling op basis van de frequenties van de gesprekken

Figuur 2 illustreert de groepen die werden onderscheiden op basis van de frequentie 
van de telefoongesprekken tussen gemeenten. De kleuren hebben geen bepaalde 
betekenis en dienen er enkel toe het lezen van de kaart te vergemakkelijken.

Onze voornaamste commentaren kunnen samengevat worden in vier punten:

(1) Zonder a priori het aantal groepen of hun grootte te hebben vastgelegd, zijn de 
verkregen optimale groepen evenwichtig verdeeld in de ruimte: 17 “telefoonbassins” 
die bestaan uit 15 tot 66 gemeenten komen “op natuurlijke wijze” te voorschijn. Dit 
resultaat is verschillend van de indeling in werkgelegenheidsbassins (47 bassins 
gedefinieerd door Wasseige e.a., 2000) en is gelijkend maar niet identiek aan de 
stedelijke hiërarchie van Van Hecke e.a. (2007). Om dit aan te tonen hebben we op 
Figuur 2 de regionale steden en de grootsteden zoals die door Van Hecke e.a. 

(2007) gedefinieerd zijn. We stellen vast dat 
bepaalde telefoonbassins twee steden om-
vatten (de gehele Belgische kust vormt 
bijvoorbeeld één telefoonbassin en groe-
peert de steden Oostende en Brugge; an-
dere voorbeelden: Hasselt en Genk of Me-
chelen en Leuven), terwijl andere telefoon-
bassins geen “regionale stad”, zoals Van 
Hecke e.a. (2007) die noemt, omvatten 
(Aalst wordt bijvoorbeeld niet als regionale 
stad beschouwd; idem voor de provincie 
Luxemburg).

(2) Het is opmerkelijk dat de groepen van 
gemeenten altijd bestaan uit aangrenzende 
gemeenten. Aangezien de groeperingme-
thode geen enkele verplichting van nabij-
heid of verwantschap oplegt, hadden de 
resultaten eigenlijk groepen kunnen zijn die 
samengesteld waren uit gescheiden delen 
of insluitingen, maar dat is niet het geval 
voor de verkregen groepen.

(3) De grenzen van de telefoonbassins vol-
gen de taalgrens, met uitzondering van 
Brussel (in het rood op de kaart) en van de 
faciliteitengemeenten Spieren-Helkijn, Ko-
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Figuur 2: “Telefoonbassins” gedefinieerd op basis van de frequentie van tele-
foongesprekken tussen gemeenten. Legende: (1) regionale stad (2) groot-
stad (definities van Van Hecke e.a., 2007) en (3) provinciegrenzen.
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men-Waasten, Herstappe en Voeren. Taal blijkt dus wel degelijk een sterke barrière 
te zijn op vlak van telefoonverkeer: dit bevestigt de oudere resultaten van Klaassen 
e.a. (1972), Rossera (1990) of Rietveld en Janssen (1990). Er moet daarentegen ook 
opgemerkt worden dat de grens rond het Duitstalig gebied veel minder afgetekend 
is.

(4) Het grootste bassin (66 gemeenten) komt – dat zal niet verbazen – overeen met 
de grootste stad: Brussel. Figuur 3 toont een uitvergroting van Figuur 2 met de fo-
cus op Brussel. De grenzen van de Brusselse stedelijke agglomeratie zijn reeds lang 
onderwerp van talrijke politieke en wetenschappelijke debatten (zie bijvoorbeeld het 
overzicht over de wetenschappelijke kwestie door Dujardin e.a., 2007). De grenzen 
van de agglomeratie verschillen naargelang de gehanteerde criteria en er is geen 
consensus wat betreft methodologie. Één zaak is wel zeker: Brussel loopt – net als 
andere steden in de wereld – veel verder dan haar administratieve grenzen en het 
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Figuur 3: Het mobiele telefoonbassin van Brussel (zoom van Figuur 2). 
Voor een volledige lijst van gemeenten: zie Bijlage 1.
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Brusselse telefoonbassin illustreert nogmaals deze realiteit. Het bassin omvat niet 
enkel de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar strekt zich 
ook uit over rechtstreeks aangrenzende gemeenten in alle geografische richtingen. 
De sterkste uitbreiding gaat richting Waals-Brabant, die helemaal wordt opgenomen 
in het bassin van Brussel, met uitzondering van Nijvel en van twee gemeenten in het 
Oosten (Hélécine en Orp-Jauche). Deze uitbreiding naar het zuiden kan verbonden 
worden aan de geschiedenis van de Brusselse stadsrand gekoppeld aan een taal- 
en socio-economische realiteit (zie onder andere Thisse en Thomas, 2010). Het 
mobiele telefoonbassin omvat gemeenten als Halle, Vilvoorde, Zaventem, Tervuren, 
Eigenbrakel, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Waver, Perwijs en Geldenaken. Leuven 
maakt er daarentegen geen deel van uit en is opgenomen in een ander telefoonbas-
sin met Mechelen (zie Figuur 2). Het Brusselse telefoonbassin geeft hetzelfde beeld 
als het functioneren van haar agglomeratie: veel uitgestrekter dan de 19 gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rond de hoofdstad met een sterkere ruim-
telijke uitbreiding naar het zuiden.

3.2 Indeling op basis van de gemiddelde duur van de gesprekken

De gemeenten wor-
den hier vervolgens 
aan de hand van 
dezelfde methode 
gegroepeerd, maar 
in functie van de 
gemiddelde duur 
van de gesprekken. 
De resultaten wor-
den geïllustreerd in 
Figuur 4 (nationale 
schaal) en Figuur 5 
(ingezoomd op 
Brussel). De resulta-
ten geven aanleiding 
tot de volgende 
twee voornaamste 
commentaren:

(1) De methode leidt 
op natuurlijke wijze 
tot de samenstelling 
van twee groepen: 
een groep in het 
noorden en de an-
dere groep in het 
zuiden van het land 
(Figuur 4). Bij de 
meer dan 200 mil-
joen geanalyseerde 
gesprekken waren 
er slechts 1,05% die 
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Figuur 4: “Mobiele telefoonbassins” gedefinieerd op basis van de gemiddelde duur van de 
gesprekken.
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van de noordelijke 
groep naar het zui-
den gingen en 
slechts 1,04% van 
de zuidelijke groep 
naar het noorden; 
bijna 98% van de 
telefoongesprekken 
heeft met andere 
woorden plaats 
tussen abonnees 
van eenzelfde 
groep. We merken 
op dat de gemeen-
ten van de Duitstali-
ge Gemeenschap 
geen afzonderlijke 
groep vormen, maar 
deel uitmaken van 
de groep van het 
zuiden van het land.

(2) Wanneer we naar 
Figuur 4 kijken, zien 
we dat de schei-
dingslijn tussen 
noord en zuid op 
enkele uitzonderin-
gen na de taalgrens 
volgt. Het zal niet 
verrassen dat deze 
uitzonderingen alle-
maal faciliteitenge-
meenten zijn. Met 
uitzondering van 
Wemmel behoren 
alle faciliteitenge-
meenten van de 
Brusselse stadsrand 
(Drogenbos, Kraai-
nem, Linkebeek, 

Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem) tot de zuidelijke groep (zie Figuur 5). Drie 
andere faciliteitengemeenten van het Vlaams Gewest, die gesitueerd zijn buiten de 
invloedsfeer van Brussel, maken eveneens deel uit van de zuidelijke groep: Spieren-
Helkijn, Voeren en Herstappe. Alle andere faciliteitengemeenten behoren tot de 
groep van hun taalgebied: Komen-Waasten, Edingen, Vloesberg en Moeskroen 
(zuidelijke groep), en Mesen, Bever en Ronse (noordelijke groep).
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Figuur 5: Groepering van de gemeenten op basis van de gemiddelde duur van de gesprekken. 
Zoom op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 1=Sint-Genesius-Rode, 2=Linkebeek, 3=Droge-
nbos, 4=Kraainem en 5=Wezembeek-Oppem.
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4. Besluit 

Op basis van een analyse van meer dan 200 miljoen telefoongesprekken tussen 
meer dan twee miljoen gebruikers van mobiele telefoons, werden de 589 gemeen-
ten van België gegroepeerd in groepen van gemeenten of “telefoonbassins”. Twee 
analyses werden uitgevoerd: één op basis van de relatieve frequenties van de ge-
sprekken en de andere op basis van hun gemiddelde duur.

De groepen werden verkregen aan de hand van een analysemethode voor netwer-
ken die in de wetenschappen vaak gebruikt wordt. De methode bracht noch de 
geografische afstand tussen gemeenten, noch hun toebehoren tot een bepaalde 
gemeenschap of gewest in rekening. Ze hield ook geen rekening met de taal waarin 
de factuur opgesteld werd. Enkel de frequentie en de gemiddelde duur van de ge-
sprekken werden gebruikt voor de analyse. Het aantal groepen en de samenstelling 
van die groepen werden door de methode zelf aangebracht, zonder enige vorm van 
externe interventie. Bij beide bestudeerde gevallen stellen we vast dat alle groepen 
bestaan uit aangrenzende gemeenten, hoewel er geen verplichting van naburigheid 
was opgelegd.

In het geval van de relatieve frequentie van de gesprekken werden 17 groepen ge-
vormd, die lijken op de indeling in stadsgewesten en die de taalgrens volledig res-
pecteren. In het geval van de gemiddelde duur ontstonden slechts twee grote groe-
pen: één in het noorden en één in het zuiden. Binnen deze twee groepen vinden 
bijna 98% van de telefoongesprekken plaats; slechts 2% van de gesprekken gebeu-
ren tussen de verschillende groepen. De gesprekken lijken dus sterk beïnvloed door 
de geografische en de psychologische (inbegrepen de taal- en culturele dimensies) 
nabijheid, wat de ruimtelijke studies van Klaassen e.a. (1972), Rossera (1990) of 
Rietveld en Janssen (1990) en ook de algemene debatten rond de evolutie van 
communicatie van Bakis (1995) bevestigt.

We stellen in dit artikel twee kaarten van telefoonbassins voor. Deze kaarten hebben 
als enige doel te helpen bij het reflecteren over hoe wij over de Belgische ruimte en 
in het bijzonder de Brusselse ruimte denken. Ze werpen ook een licht op onze so-
ciale en culturele verschillen – naast de socio-economische – die tot een bepaald 
gebruik van de ruimte leiden (zie bijvoorbeeld Thisse et Thomas, 2010). De verschil-
len tussen deze kaarten herinneren ons er aan dat elke indeling van de ruimte 
enorm afhangt van de gehanteerde criteria; gemiddelde duur en relatieve frequentie 
van gesprekken leiden tot verschillende indelingen van de ruimte. De grenzen die in 
dit artikel naar voren worden geschoven lichten enkele belangrijke aspecten van 
onze “levensruimten” en onze sociale praktijken op, waarmee zou kunnen rekening 
gehouden worden in het kader van de administratieve en geopolitieke organisatie 
van België.
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Bijlage 1: Lijst van gemeenten die behoren tot het Brusselse 
“telefoonbassin”

Anderlecht Meise

Asse Merchtem

Auderghem Mont-St-Guibert

Beauvechain Ottignies-LLN

Beersel Overijse
Braine-L’Alleud Pepingen
Braine-Le-Château Perwez
Brussel Ramillies
Chastre Rebecq

Chaumont-Gistoux Rixensart

Court-Saint-Etienne Schaarbeek
Dilbeek Sint-Agatha-Berchem
Drogenbos Sint-Gillis
Elsene Sint-Genesius-Rode
Etterbeek Sint-Jans-Molenbeek

Evere Sint-Joost-Tennode
Ganshoren Sint-Lambrechts-Woluwe
Genappe Sint-Pieters-Leeuw

Grez-Doiceau Sint-Pieters-Woluwe

Grimbergen Steenokkerzeel

Halle Tervueren

Hoeilaart Tubize

Incourt Ukkel

Ittre Villers-La-Ville

Jette Vilvoorde

Jodoigne Vorst

Koekelberg Walhain

Kraainem Waterloo

La Hulpe Watermaal-Bosvoorde

Lasne Wavre

Lennik Wemmel

Linkebeek Wezembeek-Oppem

Machelen Zaventem
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