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de Limburgse tuinwijken zijn onlosmakelijk verbonden met de steenkoolactiviteit die 
aan het begin van de 20ste ontstond in verschillende gemeenten. naast de monumentale 
industriële gebouwen vormen de gewezen mijnwerkerswoningen een even zichtbaar teken 
van dit Limburgse erfgoed. Velen zijn nog steeds betrokken en actief op verschillende 
facetten van ons mijnverleden, ook al ligt de actieve mijnbouw intussen reeds meer dan 20 
jaar achter ons. als Provincie ontwikkelden wij intussen een masterplan voor de mijnstreek.

na de overdracht van het woningpatrimonium door de mijnuitbaters aan de sociale huis-
vestingsmaatschappijen en particulieren, werden door de mijngemeenten bouwvoorschriften  
ontwikkeld. deze vormden een kader om de verbouwings-en renovatieaciviteiten in de 
wijken in goede banen te leiden, zodoende de geest van de initiële wijkopbouw kon worden 
gehandhaafd.

Het siert de gemeenten met welke zorg zij dit erfgoed mooi en levend willen houden en 
hiertoe verschillende initiatieven nemen. Vandaag de dag zien we dat er aandacht  
geschonken wordt aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de wijken, maar ook aan de 
sociale functie en de erfgoedwaarde. nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen dagen ons 
uit tot het bijsturen van onze visies en uitgangspunten.
Met voorliggende brochure willen we een vernieuwd perspectief naar voren schuiven om 
met onze mijncités door de 21ste eeuw te wandelen.

Gilbert Van Baelen,
gedeputeerde provincie Limburg

Voor de cité-bewoner
We willen jou als bewoner graag op sleeptouw nemen doorheen het verleden van 
de tuinwijken. Misschien is deze brochure voor jou een ontdekkingstocht, en kom je 
te weten waarom er zo veel aandacht gaat naar de stedenbouwkundige kaders, de 
uniformiteit, het wonen en samen leven in de wijken, de hagen en het groen, en nog 
zo veel meer. Hopelijk kunnen we je met deze beeldrijke uitgave prikkelen om met 
respect voor de geschiedenis van de wijken, jouw woning te renoveren tot een nieuwe 
en aangename thuis. 

Voor de ontwerper
Ook jullie architecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners  
hopen we via deze weg te inspireren bij de ontwikkeling en beoordeling van bouw-
aanvragen. Jullie zijn cruciale spelers in de verdere vormgeving van de tuinwijken 
naar de toekomst. Via deze brochure proberen we de ruimtelijke invalshoek te plaat-
sen langs belendende domeinen als duurzaamheid, sociale contextfactoren, erfgoed-
waarde en maatschappelijk draagvlak. We hopen je via deze brochure te inspireren 
bij je creatieve ontwikkelingsprocessen.

Voor het beleid
Deze brochure richt zich ook tot jou als beleidsmaker, zowel op het lokale als het 
bovenlokale niveau. Jij kent als geen ander de verzuchtingen van de bewoners, maar 
kent ook de strategische doelstellingen vanuit diverse beleidsdomeinen. Voor jou ligt 
niet alleen een overzicht van ons Limburgse tuinwijkenverleden, maar bovenal een 
perspectief naar de toekomst. Deze brochure wil je op weg helpen om een eigentijds 
beleid te ontwikkelen naar de tuinwijken waar het aangenaam wonen en vertoeven is.

Voor iedereen
Ik hoop dat de vernieuwde visie in deze brochure ook buiten de mijngemeenten inspi-
rerend kan werken naar vergelijkbare wijken. Deze brochure richt zich tot eenieder 
die een hart heeft voor de tuinwijken. 
Laat de brochure een erkenning zijn van ons verleden, maar vooral ook een handige 
inspirator om ze een blijvende plaats te geven als levende herinnering aan het mijn-
verleden.
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de steenkoolindustrie heeft in de afgelopen honderd jaar 
de provincie Limburg een compleet nieuw aanzicht gege-
ven. Ondertussen zijn de mijnen gesloten, en ze hebben 
een immens industrieel patrimonium nagelaten. de indus-
triële gebouwen en installaties zijn gesloopt of gerenoveerd 
voor een nieuwe bestemming. 

Maar de mijnen bouwden ook een enorm aantal woningen 
voor hun arbeiders, bedienden en hoger personeel, gegroe-
peerd in de mijncités. Vanaf het begin kozen de mijnen 
voor woonkwaliteit, ruimte, groen en een verzorgde vorm-
geving. de arbeiderswijken werden echte prestigeprojecten, 
zowel voor de buitenwereld als voor het aantrekken – en 
behouden - van de beste arbeidskrachten. de combinatie 
van werkgever en huisbaas gaf de mijnbazen een ijzer-
sterke machtspositie. de regie van de mijn beheerde de 
wijken met strenge hand, waardoor ze tot in de jaren zestig 
nauwelijks van uitzicht veranderden.

nu zijn er geen mijnwerkers meer. de bewoners zijn een 
bonte mengeling van ex-mijnwerkers en nieuwkomers, 
van jonge gezinnen en mensen op leeftijd, van oude en 
nieuwe Belgen. sinds de verkoop van de woningen door de 
mijnmaatschappijen, is er veel veranderd in de wijken. er 
werd druk gerenoveerd en bijgebouwd. de vaak kleine en 
verouderde woningen moesten immers worden aangepast 
aan de nieuwe levenswijze en behoeften. deze verande-
ringen gebeurden niet altijd met evenveel respect voor de 
harmonieuze samenhang van de woningen en buurten, die 
de grote beeldkracht van de cités bepaalde. 

Ondertussen is het besef dat de mijncités een uniek 
erfgoed vertegenwoordigen algemeen. Ze maken deel uit 
van de geschiedenis van de provincie, en van de herin-
neringen en verhalen van de duizenden die in de mijnen 
waren tewerkgesteld. Ook stedenbouwkundig betekenden 
zij een revolutie ten opzichte van de tot dan gekende grijze 
en ongezonde arbeidersbuurten in de industriesteden. 
de opkomst van de tuinwijkgedachte, die uit engeland 
was overgewaaid, was van grote invloed op het pittoreske 

aanzicht van de oude cités. sommige van deze wijken zijn 
pareltjes van stedenbouwkundige vindingrijkheid en zorg 
voor harmonie en beeldkwaliteit.

Het is dus belangrijk om voor dit erfgoed de grootste zorg 
te dragen. dit betekent niet dat ze zondermeer als onder  
een glazen stolp in hun oorspronkelijke vorm moeten 
behouden blijven. een woonwijk is tenslotte geen museum, 
en de leefkwaliteit moet beantwoorden aan de behoeften 
en comfortnormen van de 21ste eeuw. de oude woningen 
staan ook voor nieuwe uitdagingen als rationeel energie-
beleid, levenslang wonen, en zo meer.

Maar de noodzakelijke aanpassingen en wijzigingen mogen 
het unieke karakter en de beeldwaarde van de straten en 
buurten niet verstoren. Helaas is dit in het verleden al te 
vaak gebeurd. Bouwvoorschriften en regelgeving vanwege 
de overheid moeten dit nu in goede banen leiden. Maar ook 
de bewoners en ontwerpers hebben hierin hun verantwoor-
delijkheid. elke ingreep zullen zij moeten overwegen met 
respect voor dit erfgoed. dit waardevolle patrimonium is 
immers een beetje van iedereen.

Om goed met dit erfgoed te kunnen omgaan, is het nodig 
het te kennen en te begrijpen. waarom zien de wijken eruit 
zoals ze er uit zien? waarom zijn er zo grote verschillen 
tussen de cités, en zelfs tussen straten of buurten? wat zijn 
hun waarden en betekenissen? wat moet behouden blijven 
zodat het karakter van de huizengroep, de straat en de 
omgeving niet verloren gaat? welke ingrepen mag ik doen 
zonder dit karakter te verstoren? Op deze vragen tracht 
deze brochure een antwoord te geven. 

deze brochure is bestemd voor bewoners en verbouwers in 
de mijncités en voor de ontwerpers en architecten die hen 
bijstaan. Ze is er ook voor de mensen die deze verbou-
wingen moeten adviseren, beoordelen en vergunnen. Ze 
richt zich zeker ook tot de mensen die de toekomst van de 
wijken helpen bepalen, en de beleidskeuzes maken om dit 
waardevolle patrimonium een toekomst te geven.

PatriMoniuM  
Met een toekoMst

 

Mijnen en wonen:  
de keuze Voor een  
nieuwe woonVorM
Een stukje geschiedenis: waar onze cités vandaan komen, hoe de mensen  
er woonden en leefden, en waarom de wijken er uitzien zoals ze er uitzien.
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Zonder de kolenmijnen, zouden 
de mijncités nooit hebben 
bestaan.  
De ontdekking van steenkool 
had een grote invloed op de 
ontwikkeling van Limburg. 
Een stukje geschiedenis van 
de eerste proefboring tot de 
sluiting van de laatste mijn.

het zwarte goud  
Van liMburg

DE achtErgEstELDE provinciE
in de 19de eeuw was het landschap van de Limburgse  
Kempen er één van uitgestrekte, desolate heidelandschap-
pen. Hier en daar lag een dorp waar keuterboertjes in 
lemen hutten poogden te overleven. in Midden-Limburg 
woonden amper 20 mensen per vierkante kilometer. de 
dunst bevolkte regio in een overigens dun bevolkte provin-
cie. jonge mensen trokken weg. Ze zochten betere leef-
omstandigheden in vruchtbaarder streken of in de waalse 
industriegebieden. 
er was geen woningtekort, maar de huizen waren klein, 
vochtig en onhygiënisch. de provincie gaf goedkope lenin-
gen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren, en zo 
de vlucht van de bewoners te stoppen. rond de eeuwwisse-
ling nam het aantal gezinnen toe. er ontstond een woning-
tekort.

stEEnkooL in DE onDErgronD
al vroeg in de 19de eeuw bestond het vermoeden dat er in 
Limburg steenkool in de grond kon zitten, gelegen tus-
sen de duitse en engelse bekkens. Omdat de vraag vanuit 
de industrie alsmaar steeg, groeide de interesse voor dit 
Limburgse zwarte goud. in 1901 boorde andré dumont de 
eerste kolenlagen aan te as, op een diepte van 532,5m.

Onmiddellijk was er grote interesse van kapitaalgroepen 
uit de Waalse en Franse industrie en de financiële wereld. 
Vanaf 1906 werden elf concessies toegekend. Zeven mijn-
maatschappijen werden opgericht. die kochten al snel grote 
stukken grond en begonnen met voorbereidende werk-
zaamheden.
toch zou het nog jaren duren alvorens de exploitatie kon 
beginnen. eerst moesten met proefboringen de beste 
plaatsen voor de afdieping van de mijnschachten worden 
bepaald. Ook moest een immense infrastructuur worden 
uitgebouwd: industriële installaties, gebouwen voor de uit-
bating, wegen en spoorlijnen, en huisvesting voor bedien-
den en arbeiders.
niet alleen de eerste wereldoorlog was een tegenslag die 
voor veel vertraging zorgde. de mijnen kregen ook af te re-
kenen met waterhoudende lagen boven de steenkooladers, 
die de afdiepingswerken tot tien keer kostelijker maakten. 
enkel winterslag ontsnapte hieraan. daar boorde men al 
in 1914 steenkool aan en startte nog tijdens de eerste 
wereldoorlog, in 1917 de exploitatie. de anderen volgden 
geleidelijk vanaf 1922. Voor Houthalen, dat tegenslagen en 
economische problemen opstapelde, werd dat pas 1939.

van succEsvErhaaL tot koLEncrisis
in de loop van de jaren twintig steeg de productie gestaag, 
maar de geschatte productie van elf miljoen ton steenkool 
werd nooit gehaald. toen de mijnen goed op dreef kwamen, 
brak de crisis van de jaren ’30 uit. Vanaf 1935 verbeterde 
de situatie en werd de productie opgedreven tot 7,2 miljoen 
ton. en dan breekt de tweede wereldoorlog uit.
tijdens de bezetting namen de duitsers de supervisie van 
de kolenproductie over. de geschoolde buitenlandse werk-
nemers vluchtten het land uit, en werden vervangen door 
ongeschoolde vrijwilligers en krijgsgevangenen. dit had 
uiteraard zijn weerslag op de efficiëntie en de productie, en 
de lang verwachte bloei liet eens te meer op zich wachten.
na de bevrijding nam de Belgische staat de kolenpolitiek 
over. de steenkoolindustrie moest de motor worden van de 
heropleving van de ineengestorte economie. 

de regering zette een indrukwekkende propagandacam-
pagne op om terug voldoende arbeiders naar de mijnen te 
krijgen, met lokmiddelen als loonsverhogingen, een sociaal 
zekerheidsstelsel en een verbeterd mijnwerkersstatuut. dat 
lukte niet helemaal. er volgen maatregelen als burgerlijke 
mobilisatie van ex-mijnwerkers, en het tijdelijk gedwongen 
tewerkstellen van 15 000 duitse krijgsgevangen en 3000 
collaborateurs. 
Met het door de oorlog ontwrichte italië werd een akkoord 
afgesloten: gedurende de volgende 10 jaar zouden 70 
000 werkloze italianen kunnen emigreren om te werken 
in de mijnen. 28 000 van hen kwamen in Limburg terecht. 
dit aantal werd nog aangevuld door 7100 Oost-europese 
vluchtelingen. na korte tijd werd de vooroorlogse productie 

o de uitbatingszetels van de mijnen probeerden met paleisachtige praal het loodzware en vuile 
werk boven en onder de grond te verdoezelen. de ambities waren in die tijd nog onbegrensd.

geëvenaard, om tot een topproductie te groeien begin jaren 
’50. De kolenslag was gewonnen.
Maar de toekomst oogde somber. Men kreeg concurrentie 
van goedkope steenkool uit Oost-europa en de Verenigde 
staten. Ook werden enorme voorraden gas en olie ontdekt.

hEt bEgin van hEt EinDE 
in 1958 werd de internationale kolencrisis een feit. Op last 
van de europese Gemeenschap voor Kolen en staal (eGKs) 
moest de verlieslatende ontginning worden afgeremd. de 
Belgische steenkoolindustrie moest met één derde krimpen.

in 1967 fuseerden alle zetels van het Kempens bekken tot 
de nv Kempense steenkoolmijnen, de Ks. deze fusie moest 
het gemakkelijker maken de industrie af te bouwen en de 
sluiting van een aantal mijnzetels sociaal en economisch op 
te vangen. Toch moesten er zelfs tot in de jaren ’80 grote 
groepen gastarbeiders, voornamelijk uit turkije en Marokko 
worden aangetrokken. de Belgen waren niet langer bereid 
tot het zware werk in de ondergrond.
de exploitatieverliezen stegen jaar na jaar. de Belgische 
schatkist paste de miljardenverliezen bij, maar dat werd 
met de crisis steeds zwaarder om dragen. de mijn van 
Zwartberg moest er als de eerste Kempense vestiging aan 
geloven, samen met vijf waalse mijnen. dat was op 1 okto-
ber 1966. Het werd een periode van sociale onrust, stakin-
gen en betogingen. Hoewel de regering er aanvankelijk van 
overtuigd was dat er een beperkte strategische productie 
moest behouden worden, gingen vanaf september 1987 de 
overige vestigingen op twee jaar tijd één na één dicht. de 
mijn van Zolder volgde als laatste in 1992.

o na de tweede wereldoorlog zette de overheid 
een grootse propandacampagne op om arbeiders 
naar de mijn te lokken. Met de kolenslag wilde ze 
de belgische economie weer op de sporen zetten.
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DE inDustriëLE rEvoLutiE En DE  
arbeidersgetto’s
Met de opkomst van de stoommachine op het einde van  
de 18de eeuw kwam de industriële revolutie op gang in en-
geland. België volgde in de eerste helft van de 19de eeuw, 
met zijn textielindustrie ondermeer rond Gent en staal- en 
steenkoolindustrie in het zuiden. steeds grotere bedrijven 
streefden naar massaproductie. de traditionele ambachten 
en de huisnijverheid voelden een bikkelharde concurrentie.

de grote bevolkingsaangroei in europa bracht veel armoede 
en werkloosheid. de nieuwe fabrieken in de industriesteden 
lokten massa’s werkvolk. Mannen, vrouwen en kinderen, 
werkten noodgedwongen lange dagen voor een hongerloon 
en in vaak mensonwaardige omstandigheden. een nieuwe 
bevolkingsklasse ontstond: het industriële proletariaat.

terwijl de dorpen op het platteland leegliepen, zorgde de 
toestroom van de arbeiders in de steden voor erbarmelijke 
woontoestanden. Overbevolkte woonkazernes stonden 
rug aan rug in smalle straten en stegen, slecht verlicht en 
slecht verlucht. degelijke riolering, drinkwatervoorziening 
en sani tair bestonden niet en van enig groen was er geen 

een woning Voor de werkMens

tot in de achttiende eeuw 
draaide de westerse wereld op 
haar traditionele middeleeuwse 
tempo. ambachten en 
nijverheid floreerden in de 
steden en het voedsel werd 
voorzien door de boeren op het 
platteland. De adel vermaakte 
zich met jachtfestijnen en het 
beheer van hun goederen.  
Dan kwamen de fabrieken.

Peter rayen en ina Volders
44 jaar en 42 jaar
beringen 
(koolmijnlaan)
kochten bewust dit  
huis met karakter om  
het te verbouwen.

“De structuur van de woning  
is authentiek gebleven. We  
hebben moderne technieken  
in het huis gestoken, maar  
met het uitzicht van vroeger.  
We hebben gewoon geluisterd  
naar ons gebouw.”

Peter en Ina

port sunLight
de rijke zeepfabrikant van de sunlight-zeep, william H. Lever, richtte 
in 1890 in cheshire, engeland, het arbeidersdorp Port sunlight op. dit 
was een experimenteel project met uiterst verzorgde cottagewonin-
gen met grote tuinen, ontworpen door bekende architecten. talrijke 
gemeenschapsvoorzieningen, zoals een kerk, een bibliotheek en zelfs 
een museum waren verspreid in een schilderachtig decor van lanen en 
parken. er waren coöperatieve initiatieven als een winkelvereniging, 
een ziekenfonds en een spaarbank. in al deze voorzieningen, lag de 
beslissingsmacht wel bij Lever. Deze ‘company town’ was jarenlang 
het grote voorbeeld voor de nieuwe tuindorpen.

sprake. criminaliteit, alcoholisme, 
prostitutie, epidemies en sociale on-
rust waren schering en inslag. 
de fabrieksbazen zagen dit als een 
noodzakelijk kwaad, maar toch baarde 
het hen stilaan ook zorgen. de onhy-
giënische toestanden en sociale onrust 
tastten immers ook hun stad en hun 
leefwereld aan. stilaan groeide ook het 
besef dat een ongezonde arbeider niet 
bevorderlijk was voor de productie. 

DE utopiE van EEn bEtErE 
wErELD
al in de 18de eeuw droomden mensen 
van een nieuwe, betere wereld. steeds 
meer mensen waren er van overtuigd 
dat gezonde en aangename leefom-
standigheden en een goede opvoeding 
het karakter van de mens gunstig 
zouden beïnvloeden, waardoor de 
maatschappij beter kon functioneren. 
Filosofen en ontwerpers bedachten 
gebouwen en stadsmodellen om aan 
deze ideale maatschappij vorm te 
geven.

Ook sommige fabrikanten begonnen 
in te zien dat gezonde en gelukkige 

LE granD hornu
reeds tussen 1819 en 1832 bouwde Henry de Gorge 
in de Borinage, bij Mons rond de mijnzetel 400 
arbeiderswoningen met een tot dan toe ongekend 
comfort. de zeskamerwoningen beschikten over 
tuin, kelder, warm- en koudwatervoorziening en een 
toilet. Voorts beschikte de met zorg vormgegeven 
nederzetting over diverse gemeenschapsvoorzie-
ningen als scholen, een badhuis, een bibliotheek en 
verenigings- en ontspanningslokalen. Vandaag is in 
de mijngebouwen het Musée des arts contempo-
rains gevestigd.

o de regering wou kost wat kost het ontstaan van arbeidersgetto’s vermijden, 
zoals in de smalle en ongezonde stedelijke beluiken, hier te gent in de jaren 20.

arbeiders het werk in de fabriek ten 
goede zouden komen. Ze experimen-
teerden met complete arbeidersdor-
pen met goede woningen, verzorgde 
architectuur, veel groen, open ruimte 
en gemeenschapsvoorzieningen. Hier-
mee hoopten zij de beste arbeiders 
aan te trekken, en aan hun fabriek 
te binden. door de fabrieken weg te 
trekken uit de stad, profiteerden ze 
van lagere grondprijzen en betere 
uitbreidingsmogelijkheden. Zo konden 
zij de woningen van de arbeiders veel 
ruimte en een eigen tuintje geven. 
een relatieve luxe die zij vroeger 
nooit hadden gekend. de verzorgde 
vormgeving van deze ‘company towns’ 
of fabrieksnederzettingen verhoogde 
uiteraard ook het prestige van het 
bedrijf. 
anderzijds gaf dit de patroons een 
verregaande controle op de arbeiders. 
winkels, scholen, gemeenschapsvoor-
zieningen waren eigendom van de 
fabriek. Ook vrije tijd en verenigings-
leven werden georganiseerd door de 
fabriek. wie zich thuis of op het werk 
niet behoorlijk gedroeg, vloog er uit: 
de samenleving als een gouden kooi.
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hEt tuinstaDmoDEL van  
EbEnEZEr howarD
de journalist ebenezer Howard (1850-1925) zocht een op-
lossing voor de uit hun voegen barstende steden met hun 
ruimtelijke en sociale verloedering. Hij wilde de voordelen 
van het leven in een stad en het platteland combineren, en 
tegelijkertijd de nadelen ervan wegwerken. Zo kwam hij op 
het idee van de ‘garden city’. Die ideale tuinstad moest een 
een harmonisch ‘huwelijk worden tussen stad en platte-
land’.
 
Het concept van Howard was revolutionair. Hij had een 
nieuw samenlevingsmodel voor ogen met kernwaarden 
als gelijkheid, medezeggenschap, mede-eigenaarschap, 
zelfbestuur en autonomie. die droom wilde hij terugzien 
in de vormgeving van zijn tuinsteden. de werking van deze 
samenleving werd ondersteund en gestimuleerd door de 
organisatie en de vormgeving van de open ruimte en de 
gebouwde omgeving. Hij bedacht woon- en werkkernen, 
omringd door een immense groene gordel bestemd voor 
ondermeer de eigen landbouwvoorziening. in de kernen 
situeerde hij groene woonwijken, zones voor handel en 
nijverheid, groene zones en tal van gemeenschapsvoorzie-
ningen, met grote lanen, pleinen en besloten woonstraten. 

De overheden zagen evenwel geen heil in zijn ‘linkse’ idee-
en, terwijl de vakbonden ze dan weer te liberaal vonden. 
dus ging hij op zoek naar privé-kapitaal. in 1903 kocht 
hij een goedkoop stuk grond in Letchworth, op 50 km van 
Londen. dat was dicht genoeg voor een goede treinver-
binding met de hoofdstad en ver genoeg om zelfstandig te 
kunnen functioneren. Het ontwerp werd na een wedstrijd 
toegewezen aan raymond unwin and Barry Parker, die de 
ideeën van Howard in de juiste vorm moeten gieten.

DE EErstE tuinDorpEn
Hoewel het eerste experiment in Letchworth op belangrijke 
punten mislukte, gaf Howard niet op. Hij probeerde het 
in 1927 opnieuw te welwyn met de jonge Franse architect 
Louis de soisson. Maar ook hier lukte het niet een werk-
zame sociale mix te creëren en zijn samenlevingsmodel te 
laten functoneren. 

DE ontwErpmEthoDiEkEn  
van raymonD unwin
in 1910, na zijn experiment in Letchworth, ontwierp ray-
mond unwin, de Hampstead Garden suburb, bij Londen. 
Opdrachtgeefster was de rijke weldoenster Henriette 

een huwelijk tussen  
stad en Platteland

Ebenezer howard is de vader  
van wat later de tuinwijken 
zouden worden. hij droomde  
van een nieuw maatschappij- 
model. Zijn tuinstadbeweging 
was heel belangrijk voor de  
verspreiding van een nieuw  
woonconcept voor de gewone 
arbeider. architect-steden-
bouwkundige raymond unwin 
gaf er de weldoordachte vorm 
aan.

Barnett. Ook zij wilde een ideale samenleving vormgeven 
waarin de sociale klassen zich zouden vermengen en de 
bewoners zouden leven in een aangename groene om-
geving. Geen tuinstad maar een residentiële tuinwijk met 
pittoreske cottagewoningen en een ingenieus straten-
ontwerp midden in het groen. door de hoge grondprijzen 
bleven ook hier de luxueuze woningen onbereikbaar voor 
de gewone man.
in zijn ontwerp, maakte unwin met verve gebruik van een 
hele reeks ontwerpprincipes. die had hij in 1909 gepu-
bliceerd in zijn ‘Town Planning and in Practice’, dat werd 
het standaardwerk voor alle latere tuinwijkontwerpers. Hij 
verdiepte zich in bestaande studies van het middeleeuwse 
stadsweefsel, met haar georganiseerde chaotische logica, 
pittoreske perspectieven van straten en pleinen en de typi-
sche ‘couleur local’. Hij ontleedde hoe de vormgeving van 
de stad mee het sociale leven van de bewoners bepaalde en 
hoe dat in een stedelijk ontwerp kon worden toegepast.

DE vErsprEiDing van DE  
tuinwijkgEDachtE
Howards ideeën en unwins ontwerpmethodieken vonden 
snel gehoor in kringen van ontwerpers en stedenbouwkun-
digen in heel de wereld. Her en der ontstonden tuinstadbe-
wegingen.
Meestal werden enkel de vormelijke aspecten overgenomen 
zoals in Frankrijk, de Verenigde staten en bij ons. in de 
duitstalige gebieden kreeg de tuinstadbeweging dan weer 
een uitgesproken radicaal socialistisch karakter met veel 
nadruk op coöperatie en semi-agrarische economie.
er werden ontwerpwedstrijden georganiseerd, waarvan de 
ontwerpvoorwaarden duidelijk op Raymond Unwins ‘Town 
Planning in practice’ waren geïnspireerd. In ons land zijn 
ondermeer de woonwijken Le Logis en Le Floréal te water-
mael-Bosvoorde bekende voorbeelden, van de architecten 
Van der swaelmen en eggerickx. echte garden-cities heeft 
België niet. de projecten beperkten zich tot tuinwijken bij 
de steden en bedrijfsnederzettingen of zgn. ‘company-
towns’. Dat was ook bij de nieuwe koolmijnen het geval. 
Voor de mijndirecties was Howards sociale maatschappij-
model uiteraard helemaal uit den boze.
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LEtchworth garDEn city 
in 1904 werd de grond bouwrijp gemaakt. in 1917 telde het dorp al 1700 
woningen, 30 fabrieken en tal van openbare voorzieningen als kerken, scho-
len, banken, ontmoetingsruimten, en zelfs een zwembad. toch zag Howard 
zijn ideaal niet naar zijn wens bevredigd. een coöperatief beheer van de 
gronden bleek niet haalbaar. De beheersmaatschappij ‘First Garden City’ gaf 
de gronden in erfpacht en behield het beheer en de beslissingsmacht over 
opbrengsten en bestemmingen van de grond. Ook de sociale verscheidenheid 
mislukte, omdat wegens de hoge prijzen enkel middenklasse-organisaties 
bouwinitiatieven namen, veelal voor hun eigen achterban. een experiment 
met goedkopere arbeiderswoningen kwam niet echt van de grond omdat de 
arbeiders niet echt in de gemeenschap aanvaard werden. Ze verlieten Letch-
worth en huurden liever goedkoper in naburige dorpen. de beoogde sociale 
revolutie was niet echt geslaagd. Ook op ruimtelijk vlak moest, omwille van 
de kostprijs, van Howard’s modellen worden afgeweken: minder parken, 
smallere avenues, minder open ruimte en zo meer.

Marcel Veltjen
53 jaar
heusden-zolder  
(helzoldlaan)
wijkagent berkenbos,  
heeft een passie voor  
het mijnverleden, 
kocht vorig jaar een  
ingenieurswoning.

“Renoveren is goed, maar  
behoud alsjeblieft het karakter  
van de woning. Renoveren is  
echt niet simpel. Vaak moet je  
eerst de foutjes uit het huis  
halen om iets te kunnen plaatsen.  
En die isolatietechnieken zijn  
soms ingewikkeld! Alle huizen  
van de mijn hebben enorm  
dikke muren.”

Marcel

• Het ontwerp van stad of dorp begint 
met een grondige analyse van de site. 
de identiteit zit zowel in de topogra-
fie, de lokale materialen, als in de 
plaatselijke gewoonten en tradities. 
De stad moet ‘afleesbaar’ en gemak-
kelijk te begrijpen zijn, met regel-
matige vormen, maar wel aangepast 
aan de plaatselijke omstandigheden.

• Ook stedenbouw is kunst: schoon-
heid moet de leidraad zijn bij het 
ontwerp van de individuele woning,  
het straatzicht en het globale 
steden bouwkundige plan.

• de stad moet een duidelijke begren-
zing hebben met geaccentueerde 
toegangen. dit versterkt de identiteit 
van de stad, houdt het ‘uitlopen’ van  
de bebouwing in bedwang, en dwingt 
tot rationeel grondgebruik. Zo blijft 
de noodzakelijke groene buiten-
ruimte bewaard.

• Het ontwerp van straten en pleinen 
moet een samenhangende rangorde 
bezitten: van ruime ontsluitings-
wegen tot besloten woonstraten, elk  
met een aangepast profiel en groen-
aanleg, en voetgangersdoorgangen 
om de binnengebieden te ontsluiten. 
Besloten pleinen waar de openbare 
voorzieningen gelegen zijn, bevor-
de ren hun functie van ontmoetings-
plaats. de inplanting van de ge-
bouwen bepaalt het karakter en 
het esthetisch aspect van de straat. 
Gebogen of geknikte straten en as-
verspringingen sluiten het perspec-
tief van de straat: het oog van de 
wandelaar heeft een eindpunt, en er 
duiken steeds nieuwe beelden op van 
achter de bocht. een goed ontwerp 
bestaat uit een weloverwogen afwis-
seling van rechte en gebogen, brede 
en smallere straten. Voor de beste 
bezonning van woninggroepen lopen 
woonstraten bij voorkeur noord-
zuid. Leefruimten worden best op 
het westen georiënteerd.  
Voor de groenaanleg gaat de voor-
keur uit naar streekeigen soorten, 
en slechts één boomsoort per straat. 
dit geeft afwisseling in de wijk, 
en verleent elke straat eigenheid. 
Gemeenschappelijke aanleg van het 
private groen zou de eenheid in een 
straat bevorderen. afsluitingen tus-
sen percelen bestaan bij voorkeur uit 
hagen. aan de straatzijde zorgen zij 

voor intimiteit, maar ze mogen de 
relatie tussen de woning en de straat 
niet verhinderen.

• de woningdichtheid in de woonwij-
ken bedraagt bij voorkeur 25 à 30 
woningen per hectare, wat een goede 
maat geeft voor de moestuinen. 
Binnengebieden zijn gemeenschap-
pelijk, en bestemd voor speelpleinen 
of parkjes.

• Gebouwen moeten zodanig worden  
ingeplant dat zij bijdragen tot de 
beeldcompositie, met variaties 
als terugspringende rooilijnen en 
diagonale inplanting op hoeken. 
altijd moet er gezocht worden naar 
het creëren van pittoreske zichten. 
woningen worden best gegroepeerd 
om de open ruimte zo groot moge-
lijk te houden en de samenhang te 
bevorderen.  
een bijzondere vorm van groeperen 
is de zogenaamde ‘close’, een woon-
erf rond een gemeenschappelijk 
binnengebied. dicht bij elkaar wonen 
bevordert onderlinge ontmoetingen, 
solidariteit en gemeenschapszin.  
Herhaling van telkens hetzelfde type 
woning geeft aanleiding tot saai-
heid, en het breekt met elke traditie. 
Bovendien is het wenselijk woningen 
van verschillende lagen van de be-
volking te vermengen, omdat dit de 
integratie bevordert.

• Harmonie is de essentie van stede-
lijke kwaliteit. elk ontwerp van een 
woning moet bijdragen tot het 
eenheidsbeeld. Het uitzicht van de 
gebouwen is immers belangrijker 
voor de gemeenschap dan voor de 
bewoner. inpassing in het harmo-
nisch geheel is belangrijker dan 
persoonlijke voorkeuren in het indi-
vidueel ontwerp. Harmonie betekent 
niet uniformiteit, maar door subtiele 
variatie en accenten de verschillende 
elementen van het geheel in relatie 
te brengen. eenheid in (streekeigen) 
materiaalgebruik kan hiertoe bijdra-
gen.

• Geheel in de geest van Howard’s 
tuinstadgedachte, pleit unwin voor 
een coöperatief medebezit van 
woningen en gronden. dit bevordert 
het gemeenschapsgevoel en het 
ontstaan van gemeenschappelijke 
waarden.

o howard ontwierp schema’s 
voor zijn tuinstadmodel, 
waarin hij de onderlinge rela-
ties tussen de verschillende 
functies rangschikte.

o gebogen straten, gevarieerde  
zichten en wisselende perspectieven 
ingrediënten om een harmonieus  
beeld te verkrijgen.

o Plan letchworth 1904

ontwerPinstruMenten  
Van rayMond unwin
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DE bEZorgDhEiD van DE ovErhEiD
aan het begin van de de 20ste eeuw was er voor het eerst 
een woningtekort in Limburg. Met goedkope leningen 
probeerde de overheid de bouw van volkswoningen te 
stimuleren. de terugbetalingslasten waren groot en daarom 
konden enkel de meer gegoede arbeiders hiervan gebruik 
maken. de overheid gaf ook faciliteiten aan de krediet- en 
bouwmaatschappijen voor de bouw van werkmanswo-
ningen. Zij bouwden daarmee vooral goedkope en uiterst 
eenvoudige arbeiderswoningen.

Het provinciebestuur was bezorgd dat het woningtekort 
uit de hand zou lopen. Het aantal gezinnen groeide snel 
en met de opening van de mijnen werden 20 000 nieuwe 
arbeidsplaatsen verwacht. Zij vreesde het ontstaan van 
goedkope, ongezonde en overbevolkte arbeiderswijken zo-
als die van de waalse industriegebieden. de provincie was 
bang voor de verloedering van zeden en moraal, en voor de 
opkomst van socialisme.

er werd gewerkt aan richtlijnen die goede en gezonde wo-
ningen konden garanderen. Het provinciebestuur legde in 
1906 een modelreglement voor aan de gemeentebesturen. 
dit bevatte voorschriften voor de minimale breedte van de 
wegen, de riolering, woonoppervlakte, verluchting, sanitair 
en zo meer. de gemeenten konden evenwel niet verplicht 
worden deze op te nemen in hun bouwvoorschriften. Om 
dit reglement te promoten vond in 1906 een ‘provinciale 
conferentie voor werkmanswoningen’ plaats. 
Hier werd ook een lans gebroken voor de toepassing van 
het nog nieuwe tuinwijkconcept. Provinciaal architect 
jaminé werkte hiervoor een aantal ontwerprichtlijnen uit. 
deze waren deels geïnspireerd door de tuinwijkidee: ge-
meenschapsvoorzieningen, logementshuizen, architecturale 
variatie, breedte en oriëntatie van de straten, ruimte voor 
privé-initiatief en zo meer. wèl pleitte hij hierin voor rechte 
straten. dat zou makkelijker zijn om leidingen te leggen 
maar ook voor politietoezicht.

het tuinwijkModel in de  
liMburgse MijngeMeenten

De eerste mijnbazen kwamen 
uit de waalse industrie met 
hun grauwe arbeidersbuurten. 
het lag niet voor de hand 
om voor de huisvesting van 
hun arbeiders voor het dure 
tuinwijkmodel te kiezen. was 
het willen of moeten?

de Limburgse minister joris Helleputte zette de mijndirectie 
onder druk. Hij verbond, voorwaarden aan de goedkeuring 
van de rooilijnplannen: minimale wegbreedte, de perceels-
grootte, en het verplicht aandeel in de oppervlakte voor 
sociale en openbare voorzieningen. de mijnen mochten de 
gronden niet doorverkopen, behalve aan de arbeiders die 
eigenaar wilden worden van hun woning. Hiermee werd wel 
de gezondheid en de hygiëne van de op te richten wijken 
gegarandeerd maar het gevaar voor geïsoleerde wijken 
bestond nog steeds. Men kende immers de voorbeelden 
in de waalse industriegebieden. daar hadden patroons de 
absolute macht over het leven van de arbeiders in handen. 
Zij waren immers zowel werkgever, huisbaas en beheerder 
van alle voorzieningen, 

Vlak na de eerste wereldoorlog werd de ‘Nationale Maat-
schappij voor Goedkope Woningen’ opgericht. Die moest 
de strijd tegen de verkrotting aangaan en het bouwinitiatief 
ondersteunen door middelen te verstrekken aan bouw-
maatschappijen voor het bouwen van arbeiderswoningen. 
de voorwaarden hiervoor stuurden aan op het oprichten 
van tuinwijken. dit zette de mijnpatroons aan zelf aparte 
bouwmaatschappijen op te richten. Via die weg konden ze 
hun wijken naar eigen inzicht oprichten en tegelijkertijd van 
staatssteun profiteren.

DE kEuZE voor hEt tuinwijkmoDEL
niet alleen de druk van de overheid zorgde ervoor dat de 
mijnbazen voor het vrij revolutionaire en relatief dure tuin-
wijkconcept kozen. diverse andere redenen speelden mee.

Met zijn boek ‘Le cité-jardin’ promootte de Fransman 
Georges Benoît-Lévy het tuinwijkmodel bij de industrieën 
in europa. Hij verwierp wel het sociale idee erachter, en 
hing het beeld op van het tuindorp als een verzameling van 
villa’s in het groen en een gezonde en comfortabele neder-
zetting voor de arbeiders van de industrievestiging. de 
bindingen van de Belgische mijnen met de Franse industrie 
hebben wellicht meegespeeld in de keuze van de nieuwe 
mijnmaatschappijen voor het tuinwijkmodel.
de tuinwijkgedachte werd snel populair in europa. archi-
tecten, bedrijfsleiders en beleidsverantwoordelijken 
brachten studiebezoeken aan de stilaan beroemde engelse 
voorbeelden. natuurlijk namen ze daar enkel de vormelijke 
aspecten van over. de socialistische principes van Howard 
pasten immers niet in het kraam van de mijnbazen.

de mijnbazen wilden ook werknemers van buiten de streek 
naar het harde labeur in de ondergrond lokken met aan-
trekkelijke woongelegenheid. de plaatselijke bevolking had 
het immers niet erg hoog op met deze nieuwe industrie, en 

wonen in het groen was een compleet nieuw gegeven.

o de mijn van eisden koos van meet af aan voor  
een ‘cité pavillionnaire’: een wijk van villaatjes in  
het groen.
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o Van het strakke, uiterst rationele vooroorlogse plan van 
Verwilghen voor de ‘cité industrielle’ van waterschei werd 
enkel het gedeelte rechts uitgevoerd. na de eerste wereld-
oorlog sloot mijnarchitect Vautquenne hierop aan met een 
sierlijk tuinwijkontwerp.

o harmonische variatie in de oude tuinwijk van eisden.

o de wijken Mommenplas en op’t einde grepen met hun 
kleine rijwoningen langs nauwe straten terug naar de  
19de-eeuwse norm voor arbeiderswijken.

o in de kolenslagcités heeft de speelse variatie plaats  
moeten ruimen voor strakke uniformiteit.

bood zich vaak slechts aan de poorten van de mijn aan als 
ze niets anders om handen hadden. door goede huisvesting 
verzekerden de mijndirecties zich van vaste werknemers, 
die ze ook in hun vrije tijd onder controle hadden.
 
tenslotte waren deze nieuwe wijken een prestigeproject en 
een visitekaartje voor het bedrijf en een alibi voor de zware 
werkomstandigheden en de vervuilende industrie in het 
heidelandschap.

grootsE pLannEn: DE oprichting van DE 
tuinwijkEn
Naast enkele villa’s voor directie en kaderleden, waren 
de eerste woningen bestemd voor de arbeiders die bij de 
afdieping van de schachten en het oprichten van de indus-
triële installaties waren betrokken. dit waren immers veelal 
ervaren waalse werklui die hier een onderkomen moesten 
vinden.
in de jaren vóór de eerste wereldoorlog, werden gronden 
aangekocht en grootse plannen voor de nieuwe wijken 
uitgewerkt. in enkele mijncités, zoals winterslag en eisden 
werden dit uitbundige woonparken, met kronkelende 
straten en groene pleinen. de mijn van Zolder liet zelfs een 
plan opmaken voor meer dan 1000 arbeiderswoningen. 
anderen, zoals Beringen en waterschei begonnen meer 
bescheiden, met een rechtlijnig stratenpatroon en eenvou-
dige woninggroepen. de oorlog legde de bouwactiviteiten 
voortijdig stil.
dit gaf de ontwerpers tijd om de plannen te herbekijken. 
de Brusselse architect adrien Blomme, de ontwerper van de 
cité van winterslag en later van het kioskplein te Beringen, 
trok tijdens de oorlog naar engeland. Hij maakte zich de 
ontwerpprincipes van unwin eigen en hertekende het mas-
terplan voor winterslag. in waterschei stapte men af van  
het rationele rechtlijnige rasterpatroon van ingenieur  
Verwilghen. Mijnarchitect Vautquenne maakte een gevari-
eerd ontwerp met sierlijke curven en pittoreske beeldcom-
posities. 
Behalve in Houthalen gingen na de oorlog de bouwwerk-
zaamheden in alle mijngemeenten goed van start. de 
architecten kregen carte blanche. de eerste aanzetten van 
de wijken zijn pareltjes van stedenbouwkundige creativiteit 
en architecturale schoonheid.

toch bleek de oorspronkelijke rijkdom van vormgeving,  
variatie en detaillering, met zijn hoge kostprijs niet houd-
baar. Omdat de productie van de steenkool pas later op 
gang kwam dan verwacht, werden de bouwprojecten nood-
gedwongen in vertraagde fasen uitgevoerd. de oorspron-
kelijke plannen werden om economische redenen of door 
prioriteiten van de overheid tijdens hun uitbouw gewijzigd 
of ingekrompen en verloren zo een deel van hun kracht en 
samenhang. In de loop van de jaren ’20 verloor het tuin-
wijk idee aan populariteit. de ontwerpers werden steeds 
meer ingetoomd.

De crisis van de jaren ’30 betekende in vele cités het einde 
van de rijkdom van de tuinwijkprincipes. de opbouw van  
de stratenpatronen werd rationeler, de vormgeving eenvou-
diger en de beeldvariatie armer.

DE koLEnsLagcités
na de tweede wereldoorlog moesten de steenkoolmijnen 
de Belgische economie weer op het spoor helpen zetten.  
de productie werd opgedreven. Omdat er veel buiten-
landers gerekruteerd werden, moest er snel en goedkoop 
nieuwe huisvesting komen. Van tuinwijkprincipes was er  
nu geen sprake meer. symboliek, schoonheid en speelse 
variatie moesten plaats ruimen voor rationaliteit en uni-
formiteit. Haast elke mijngemeente had zijn kolenslagcités 
met éénvormige huizenblokken langs rechte straten. in 
sommige wijken bouwde men zelfs prefab-constructies  
van lage kwaliteit. die waren als tijdelijke noodoplossing  
bedoeld, maar bleven vaak tot in de zestiger jaren in 
gebruik. deze kolenslagwijken bepaalden de trend van de 
talloze sociale woonwijken en verkavelingen die in de loop 
der jaren overal zouden uit de grond rijzen.

na 1955 werd er door de mijnen vrijwel niet meer gebouwd. 
wel werden woningen uitgebreid en voorzien van sanitair 
om de concurrentie met de sociale en private woningbouw 
aan te kunnen.
de mijnmaatschappijen beloofden dat de arbeiders de kans 
moesten krijgen hun eigen woning te kopen, maar die be-
lofte werd nooit waargemaakt. Pas vanaf 1960 begonnen zij 
noodgedwongen de woningen te verkopen om hun steeds 
groeiende schulden af te lossen. de gemeenschapsgebou-
wen werden overgedragen aan de gemeenten. de woningen 
werden verkocht aan bewoners die dit konden betalen. de 
bescheidener arbeiderswoningen werden voor een groot 
deel overgedragen aan sociale huisvestingsmaatschappijen.

dit betekende het einde van de bedrijfsnederzetting. in al 
de jaren ervoor beheerde de regie van de mijn de wijken en 
woningen met strenge hand. individuele ingrepen werden 
niet toegestaan. de verkoop van de woningen had belang-
rijke gevolgen voor het uitzicht van de straten en huizen. 
de nieuwe eigenaars konden voor het eerst over hun eigen-
dommen beschikken en begonnen hun huizen te verbou-
wen en uit te breiden. Ze wilden hun moeizaam verworven 
bezit aanpassen naar hun eigen smaak en behoeften. Met 
de zorgvuldig ontworpen harmonieuze samenhang werd 
maar weinig rekening meer gehouden. de gemeentelijke 
diensten waren niet voorbereid om deze wildgroei in de 
hand te houden. algauw rezen al of niet vergunde garages 
en koterijen uit de grond. daken, gevels, ramen en bij-
gebouwen werden vervangen of gewijzigd met de meest 
uiteenlopende materialen. Pas na jaren besefte de overheid 
dat hier belangrijk erfgoed op het punt stond volledig te 
verloederen, en nam ze initiatieven om te redden wat er te 
redden was.
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leVen en werken  
in de Mijncité

voor de mijnwerkers was de  
nieuwe huisvesting een nooit  
geziene vooruitgang.  
het contrast met de grauwe  
troosteloze arbeidersbeluiken 
zoals die in alle industrie-
gebieden bekend waren, kon 
nauwelijks groter zijn. ieder 
gezin had een eigen huisje met 
ruime tuin, veel groen, licht en 
ruimte.

wErkgEvEr En huisbaas
de huisvesting in de cités mocht dan aantrekkelijk zijn, 
toch waren de sociale toestanden vaak schrijnend. de vrees 
van de overheid dat de mijnnederzettingen tot geïsoleerde 
arbeidersgetto’s zouden uitgroeien, werd minstens voor 
een stuk werkelijkheid. de mijnbazen waren immers heer 
en meester op het werk en in de cité. de bewoners waren 
feitelijk van de buitenwereld afgezonderd. 
in principe waren de arbeiderswoningen voor de onder-
grondse arbeiders bestemd. de toewijzing van de woningen 
maakte deel uit van de personeelsstrategie. de regie die 
de cité beheerde, besprak het gedrag van de werknemer 
met de personeelsdienst en de afdelingsingenieur. er waren 
voorrangsregels voor conducteurs en opzichters, maar ook 
voor voetballers in de club van de mijn en voor muzikanten 

o de ‘garde’, beëdigde mijnpolitie, hield toezicht  
op de rust en vrede in de wijken. hij rapporteerde 
ook als de woningen, hagen en tuinen niet volgens 
de voorschriften waren onderhouden. 

o Fanfare st. barbara 1957
ook het verenigingsleven stond onder toezicht  
van de mijnbazen. actieve deelnemers aan de 
mijnfanfare of de voetbalploeg konden rekenen  
op voordelen op de werk of bij de huisvesting.

in de fanfare. Minder volgzame huurders konden uit hun 
woning worden gezet, gezinnen die niet netjes waren,  
werden na onderzoek uit de wijk geweerd.
De reglementen in de cités waren streng, en de ‘garde’, de  
mijnpolitie keek toe op het naleven ervan. Overtredingen 
werden gerapporteerd. Boetes voor ordeverstoring of over-
tredingen op de reglementeringen waren niet mals. Voor 
een kleinigheid kon een proces-verbaal worden opgemaakt.  
dit werd doorgegeven aan de mijn met een sanctie als 
gevolg. de combinatie huisbaas-werkgever maakte het 
mijn patronaat almachtig. de goedkope huisvesting was 
immers voor de arbeiders het allerbelangrijkst en dus voor 
de mijndirectie een drukkingsmiddel bij uitstek. Het hield 
de arbeiders braaf en rustig. en als de bewoners hun huis 
en tuin niet verzorgden of de regels in de wijk overtraden, 
werden kosten en sancties van het loon afgehouden. 
de huurprijs was gekoppeld aan de graad van afwezig-
heid op de werkvloer. Bij ontslag of pensionering moest 
de woning op staande voet worden verlaten. niet voor 
niets kregen de bewoners niet de kans om hun woning aan 
te kopen. er waren ook niet genoeg woningen voor alle 
gezinnen, zodat vooral de ‘beste krachten’ in aanmerking 
kwamen. 

Alleenstaanden kregen kost en inwoon in de ‘hotels’ of 
logementhuizen. de huur werd van het loon afgehouden. 
Omdat er steeds plaats te kort was, gaf de regie verminde-
ring op de huurprijs aan bewoners die één of meer logeurs 
in huis namen. dit leidde vaak tot onaanvaardbare toestan-
den zoals overbevolkte woningen en een verstoord gezins-
leven. Soms werden bedden zelfs per ‘shift’ verhuurd. Zo  
werden sommige woningen bewoond door wel dertig per-
sonen! Katholieke en socialistische organisaties veroordeel-
den dit systeem omdat het een nefaste invloed had op de 
moraal, het welzijn en de goede vrede binnen het gezin.

rangEn En stanDEn
de hiërarchie binnen de mijnen was ook zichtbaar in de 
woonwijken. Van sociale vermenging was er meestal niet 
veel sprake. de woning van de directeur had meestal villa- 
of kasteelachtige allures, midden in een groot park en 
dichtbij de mijngebouwen. Kaderpersoneel en ingenieurs 
kregen een met zorg ontworpen villa of ruime tweewoonst 
met alle comfort en een grote tuin. de diensten van de 
regie onderhielden de tuin, die meestal door hagen en be-
groeiingen aan het zicht van op straat was onttrokken. Vaak 
liggen deze woningen langs de hoofdlanen of aan parken, 
en nabij de mijnzetel.

dan volgden de woningen voor de middenklasse: lagere  
kaders, bedienden en opzichters. Zij woonden in iets 
kleinere woningen, meestal twee aan twee, maar altijd 
ruimer, zorgvuldiger gedetailleerd en beter afgewerkt dan 
de mijnwerkerswoningen. wie promotie kreeg, mocht vaak 
verhuizen naar een grotere of betere woning.

de arbeiderswoningen waren veelal gegroepeerd in groepen 
van vier op een rij, de zogenaamde ‘groupe économique’, 
soms in grotere rijen. Hier en daar waren er vier zij aan zij 
en rug aan rug aan elkaar geschakeld in het zogenaamde 
‘mulhousetype’. Enkel de oude cité van Eisden wijkt hiervan 
af. daar zijn de meeste arbeiderswoningen van het twee-
woonsttype. Ook zijn de woningen voor lager en hoger 
personeel hier beter vermengd.
de meeste woningen van vóór de tweede wereldoorlog 
hadden geen badkamer en de wc stond buiten. Pas in de 
jaren zestig werd dit stilaan overal veranderd. drinkwater-
voorziening kwam van de mijn, eerst uit gemeenschappe-
lijke pompen in de straat, later ook in de huizen zelf.

o de arbeiders-
woningen waren 
veel eenvoudiger 
van ontwerp  
en afwerking  
dan deze voor  
hoger geplaatst  
personeel.
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de Mijncités:  
waarden en betekenissen

o de directeur-gerant 
woonde in een villa met 
kasteelachtige allures, 
meestal vlak bij de mijn. 
Voor het onderhoud van 
huis en park had hij een 
uitgebreide personeelsstaf 
ter beschikking.

LEvEn in EEn gouDEn kooi
Zo noemden de socialistische vakbonden het leven in deze 
wijken. Ook buiten de arbeidsuren waren de mijnwerkers 
immers niet van het alziend oog van de mijnbazen verlost. 
de mijn beheerde kerken, scholen, hospitalen, ontspan-
ningsgelegenheden, onderwijs, verenigingsleven, sport. 
Ook dokters, onderwijzers, zelfs parochiepriesters waren 
zowel financieel als voor hun huisvesting afhankelijk van  
de mijn.
Levensmiddelen, kleding, tot zelfs meubels konden in de 
winkels van de mijn worden gekocht, al was dat geen ver-
plichting. de mijn verstrekte hier (duur) krediet, en hield de 
afbetaling van het loon af. café-uitbaters moesten vergun-
ning krijgen van de mijn.
Onder druk van de overheid verleenden de mijnen een aan-
tal sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, ziekenfonds 
en gratis verpleging van tijdens het werk gekwetste of ziek 
geworden arbeiders. Volgens strenge regels werd gratis 
steenkool voor de huisverwarming verstrekt.
de mijnen richtten sportclubs, muziekmaatschappijen en 
‘kringen voor vermaak’ op. Regelmatige deelname werd 
‘met zachte dwang’ aangemoedigd. Het hogere personeel, 
vrijwel uitsluitend Franstalig, had zijn eigen verenigingsleven.

hEt cuLturEEL akkoorD
de overheid zag met onmacht aan hoe de cités uitgroeiden 
tot gesloten gemeenschappen met vaak schrijnende sociale 
toestanden. Pas in 1952 slaagden ze er in het zogenaamde 
cultureel akkoord af te sluiten. dit moest de mijncités 
openstellen naar de maatschappij en het sociale klimaat 
verbeteren. dit verdrag bevatte enkele ingrijpende maat-
regelen. de arbeiders kregen de mogelijkheid hun eigen 
woning aan te kopen. Het verplichte systeem van ‘logeurs’ 
werd afgeschaft. de macht over scholen en kerken werd 
overdragen aan onafhankelijke schoolcomités en kerk-
fabrieken, met financiële steun van de mijnmaatschappijen. 
Het verenigingsleven moest vrij, onafhankelijk en vervlaamst 
worden. tevens moest het nederlands de voertaal worden,  
na jarenlange dominantie van het vrijwel uitsluitend Frans-
talige bestuur en kader. dit akkoord betekende een sociale 
revolutie in de mijnwerkersgemeenschap. niettemin zou 
het nog tot laat in de jaren zestig duren vooraleer de 
mijn  maatschappijen begonnen met het verkopen van de 
woningen.

na de sluiting van de mijnen is er in de cités heel wat veranderd, verbouwd,  
en vernieuwd. iedereen is het er over eens dat de eigenheid en het karakter  
van deze merkwaardige wijken moet worden bewaard: over erfgoed,  
betekenissen en kwaliteiten.
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waarden & kwaliteiten  
context & betekenis

vEranDEr(En)DE contExt
toen bijna honderd jaar geleden met de oprichting van de 
mijncités werd begonnen, hadden deze maar één publiek: 
de werknemers van de mijnvestiging. Zo hadden alle be-
woners alvast iets met elkaar gemeen. Meer nog, het leven 
van alle wijkbewoners werd op op dezelfde manier door de 
mijnbazen bepaald. deze context is in de eerste veertig jaar 
na de oprichting nauwelijks veranderd.
Pas nadat de mijnen de woningen begonnen te verkopen, 
veranderde de verhouding van de wijkbewoner tot zijn wijk 
en zijn woning met grote sprongen. de zo lang opgelegde 
gemeenschappelijkheid werd als een juk afgegooid. toen 
de mijnen vervolgens sloten, verdween de materiële band 
tussen wonen en werken helemaal.
Vandaag worden de cités langzaam maar zeker een woon-
omgeving voor mensen die het mijnverleden slechts uit de 
verhalen van hun vaders kennen. er komen nieuwkomers 

die de kwaliteiten van de wijken weten te waarderen. Voor 
de volgende generaties zal de link met de Limburgse  
industriële revolutie hemaal verdwenen zijn.

vELE bEtEkEnissEn
de betekenis van de Limburgse steenkoolmijnen voor  
Limburg en het hele land werd al uitgebreid beschreven in 
tal van publicaties. de mijncités spelen hier vaak slechts 
een bijrol in. toch hebben deze ook een veelheid aan  
betekenissen, telkens afhankelijk van de bril waardoor er 
naar gekeken wordt. Het is belangrijk deze betekenissen 
te ontdekken. Zij geven de waarden aan van de cités en 
vormen samen het verhaal van deze wijken. 

er is uiteraard de cultuur-historische betekenis. Om te 
weten te komen waarom de cités zijn zoals ze zijn, is het 
nodig te weten waar ze vandaan komen, waarom ze zo 
gebouwd zijn, hoe de mensen er woonden en leefden. we 
hebben het verleden nodig om het heden te begrijpen. 
de cités vormen immers een belangrijk onderdeel van het 
geheugen van de streek en haar bewoners.

Ook de stedenbouwkundige betekenis is belangrijk. Het 
tuinwijkconcept was een mijlpaal in de geschiedenis van 
de arbeidershuisvesting. er was geen weg terug naar de 
ongezonde en overbevolkte arbeidersbeluiken van de 19de 
eeuw. En al is de filosofie uit het Engelse ‘garden city’-idee 
maar gedeeltelijk overgenomen, draagt wat er hier van is 
overgebleven alleszins bij aan een aangename leefomge-
ving en een betere samenleving. Hedendaagse planners 
en ontwerpers kunnen nog steeds lessen leren van de 
ingenieuze manier waarop sommige cités zijn ontworpen. 
Beleids makers en ontwerpers, maar ook de bewoners die 
het verhaal kennen en begrijpen,kunnen de juiste beslis-
singen nemen over wat in de toekomst met de wijken, 
straten en woningen mag, kan of moet gebeuren.

tot slot mag de sociale betekenis niet worden vergeten.  
die is er eerst en vooral voor degenen die er opgroeiden  
of woonden in de tijd dat de mijnen nog in bedrijf waren. 
de cité is de plaats waar ze hun misère en geluk gekend 
hebben, waar een groot stuk van hun leven geschreven is. 
Ze is niet enkel belangrijk om zin te geven aan de eigen 
herinneringen, maar ook om deze door te geven aan dege-
nen die na hen komen. er is de multiculturele smeltkroes: 
de aanwezigheid van vreemde culturen is hier van in het 
begin een vanzelfsprekendheid geweest. daarnaast zijn er 
ook tal van nieuwe bewoners, die een woning in de mijncité 
zochten omwille van haar speciale charme. 
anderzijds blijven sommige van de wijken, mede door de 
beslotenheid van hun concept, in de ogen van vele buiten-
staanders nog vreemde eilanden. in vergelijking met andere 
stadsdelen zijn de lagere inkomens zeker in de arbeiders-
wijken oververtegenwoordigd. de prominente aanwezigheid 
van allochtonen, in de jaren tachtig nog verhoogd door 
gezinsherenigingen heeft dit isolement nog versterkt. Het 

kan nog jaren duren voor deze wijken het stigma van  
sociaal getto kwijtraken. 

al deze betekenissen kunnen maar bestaan dankzij de tast-
bare sporen die de geschiedenis achtergelaten heeft. Het 
zijn kapstokken waaraan de verhalen uit het verleden zijn 
opgehangen. Het is belangrijk met deze sporen omzichtig 
om te gaan en te voorkomen dat ze verdwijnen. 

daarom ook overstijgt de waarde van deze wijken het 
individuele belang. de mijncités zijn dus veel meer dan een 
verzameling van individuele woningen. elke ingreep kan 
een invloed hebben op één van de vele betekenissen die 
door de wijk en de individuele woningen worden gedragen. 
Bewoners zijn zich vaak van die betekenissen niet bewust. 
Voor hen is de betekenis van hun woonplaats begrijpelij-
kerwijze beperkt tot die van hun eigen woning. Zij willen 
van hun woning naar eigen behoeften en inzichten het 
beste maken. Het is niet vanzelfsprekend dat elke bewoner 
accepteert dat zijn woning in zekere zin ook deel uitmaakt 
van een publiek patrimonium. Het is de taak van de ge-
meenschap om deze verantwoordelijkheid te duiden en  
te verklaren, en indien nodig te doen aanvaarden.

o de mijncités waren echte ‘companytowns’, opgericht, 
beheerd en beheerst door de mijn.

o de kolenslagcité van Vucht straalt minder de warme  
geborgenheid van de oude cités uit.

de schikking van de woningen en de aanplantingen zorgden  
voor een gevarieerd en steeds wisselend straatperspectief. De mijncités vormen een 

verhaal met vele hoofdstukken, 
en eentje met vele betekenissen. 
De ex-mijnwerker, de nieuwe 
bewoner, de buurtwerker, 
de stedenbouwkundige, de 
historicus, allemaal ervaren 
ze de wijken op verschillende 
manier. Zij geven elke een eigen 
waarde en betekenis aan de 
mijncité.
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waarDEn En kwaLitEitEn
Het is moeilijk om over de ‘mijncité’ in algemene termen te 
spreken. elke mijnzetel heeft zijn eigen geschiedenis. de 
opvattingen over de huisvestingspolitiek van de verschillen-
de mijnzetels en de daadkracht in de uitvoering ervan lopen 
sterk uiteen. Geen twee van de wijken lijken op elkaar. Zelfs 
binnen de wijken zijn de verschillen tussen buurten en 
straten soms groot.
natuurlijk zijn alle betekenissen en kwaliteiten niet in alle 
wijken of buurten in gelijke mate aanwezig. de moeilijkheid 
aan kwaliteiten is dat ze niet af te meten zijn, niet in cijfers 
te vatten. wat voor de ene een waardevolle en betekenis-
volle kwaliteit is, is voor een ander weer onbelangrijk. 

vErLorEn kwaLitEitEn
sommige van de kwaliteiten die ooit aanwezig waren, zijn 
op dit ogenblik zwaar aangetast of zelfs verdwenen. dit 
geldt vooral voor de beeldkwaliteit, de samenhang en de 
harmonie van woninggroepen, straten of hele buurten. 
wijzigingen aan één gevel van een woninggroep kunnen het 
geheel zo aantasten dat er van een samenhangend of even-
wichtig geheel geen sprake meer is. sommige verbouwin-
gen zijn zo drastisch en definitief, dat de oorspronkelijke 
harmonie onherstelbaar is.
soms gaat het over simpele wijzigingen: beschildering van 
de gevel, verschil in kleur of materiaal van de dakbedekking 
of afwijkend schrijnwerk. in sommige van deze gevallen is 
een herstel van de samenhang nog mogelijk, al is dat dan 
niet volgens het oorspronkelijke uitzicht. in dit geval kan 
een nieuwe kwaliteit in de plaats gesteld worden van de 
oude, verloren kwaliteit.
Groenstructuren kunnen de samenhang van de publieke 
ruimte herstellen, of juist een nieuwe samenhang bevorde-
ren. Groen kan de littekens door ongelukkige ingrepen aan 
de woninggroepen helpen verbergen. een negatieve buiten-
ruimte kan met ingrepen in de aanleg van de buitenruimte 
worden omgezet in een positieve.

in sommige wijken waren bepaalde kwaliteiten nooit 
aanwezig, bijvoorbeeld waar de monotonie van identieke 
woningblokken overheerst. dit is vooral het geval in de 
laatste wijken die onder het beheer van de mijnmaatschap-
pijen zijn gebouwd. Hier kan gezocht worden om nieuwe 
kwaliteiten in te brengen. dit kan zijn door een kwalitatieve 
wijziging in het volume of in het gevelvlak toe te laten, die 
de beeldkwaliteit van het gehele woonblok verhoogt, en een 
nieuw ritme in de straatwand brengt. dit zijn evenwel geen 
eenvoudige oplossingen, en ze vragen veel overleg.

o Van deze vier samenhorende hoekwoninggroepen, is 
enkel de eerste nog als de oorspronkelijke Mulhousewoning 
herkenbaar.

o individuele renovaties en materiaalgebruik tasten de 
samenhang en de beeldkwaliteit aan.
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tuin- en andere wijken

als we spreken over de 
mijncités, noemen we deze vaak 
de ‘tuinwijken’. toch is er niet 
één soort cité. De verschillen 
tussen de arbeiderswijken 
van de verschillende mijn-
nederzettingen zijn erg groot, 
en ook binnen de wijken blijken 
grote verschillen tussen de 
buurten en straten.

DE EnE wijk is DE anDErE niEt
de mijncités zijn wijken die door de mijnen zijn opgericht 
voor hun werknemers, aan wie de woningen werden ver-
huurd. Het zijn typische ‘company towns’, waar de mijnba-
zen de regels bepaalden. de wijken, opgericht op initiatief 
van sociale huisvestingsmaatschappijen en waar soms ook 
mijnwerkers woonden, worden hier niet beschouwd.

de verschillen tussen de wijken en tussen de buurten on-
derling zijn groot. de mijnen stelden aanvankelijk meestal 
een groot masterplan op, maar meestal werd dit in de loop 
van de tijd gewijzigd, en soms zelfs helemaal afgevoerd. de 
meeste wijken zijn dan ook niet in één keer gebouwd. de 
buurten werden in fazen gebouwd naargelang de nood-
zaak en volgens de prioriteiten en financiële middelen van 
het moment. Verschillende bouwfazen werden vaak door 
verschillende architecten ontworpen.
Zo kan je binnen een zelfde wijk groepen rijk gedetail-
leerde en gevarieerde woningen vinden, geflankeerd door 
aaneengeschakelde rijen van typewoningen. Vaak kan aan 
de rijkdom van variatie en detaillering de bouwperiode 
afgelezen worden. Hoe recenter gebouwd, hoe eenvoudiger 
van opzet, of hoe meer de rijke beeldkwaliteit moest wijken 
voor eenvormigheid eigen aan goedkopere seriebouw. 

EEn park mEt woningEn
slechts enkele delen van de verschillende zijn ontworpen 
en uitgewerkt volgens de ontwerpprincipes van de ‘gar-
den city’ naar Engels model: een zorgvuldig opgebouwd 
en overzichtelijk plan aangepast aan het plaatselijke reliëf 
en bestaande wegen, een samenhangende compositie van 
assen, pleinen en ontsluitingswegen met daar tussenin 
de groene wooneilanden. in dit parklandschap werden de 
bouwvolumes zo gesitueerd dat overal in de wijk een har-
monisch beeld ontstond, met veel symboliek, afwisseling  
en boeiende perspectieven. 
Hier onderscheidt een tuinwijk - in de ware zin van het 
woord – zich van een woonwijk in het groen: eerst wordt 
het park, de open ruimte en het groen ontworpen, met 
pleinen waarrond de gemeenschapsvoorzieningen worden 
gesitueerd, en daarna pas de woningen. Pas in laatste in-
stantie werden de bouwvolumes en de private open ruimte 
verdeeld in woningen en tuinen, zorgvuldig ontworpen als 
essentieel onderdeel van het grote geheel. 

een woonwijk met een beperkt aantal woningtypes met 
tuintjes en veel groen noemen we gemakshalve vaak ook 
een tuinwijk. Het idee hierachter is vaak veel rationeler. 
de aanleg van zulke wijk, met zijn strakke wegtracés en 

ontsluitingen, wordt opgebouwd in functie van de percelen 
en de voorziene woningen. de overgebleven ruimte wordt 
aangevuld met open ruimte en groen.
tussen deze twee uitersten ligt uiteraard nog een waaier 
van variaties, waar meer of minder aandacht wordt besteed 
aan de open ruimte, een gevarieerde architectuur, of rijke 
detailleringen. de kwaliteit van het stedenbouwkundig con-
cept zit hem in de mate waarop zij bijdraagt tot de kwaliteit 
van de leefbaarheid en de belevingswaarde van de straat, 
de buurt en de wijk.

DE bouwfasEn
Bij de opstart van de mijnsites werden reeds in de meeste 
mijngemeenten de eerste woningen gebouwd: villa’s voor 
de directeur en ingenieurs, en werkmanswoningen voor de 
technici en geschoolde arbeiders. 
in de jaren vóór de eerste wereldoorlog werd veelal rekening 
gehouden met het door de provincie opgestelde model-
reglement en de richtlijnen van provinciearchitect jaminé. 
in sommige mijnzetels, zoals Beringen en waterschei, ge-
beurde dat op eenvoudige en strakke wijze, met rijwonin-
gen en het vierzijdig geschakelde Mulhouse-type. in andere 
gemeenten, zoals eisden en winterslag werden met zwier 
plannen uitgewerkt met veel groen en kronkelende woon-

o de tuinwijk van eisden is een typische ‘cité pavillionnaire’: villaatjes in het groen. o bij de schikking van de woningen werd gezocht naar pittoreske beelden

straten, geïnspireerd op de vroege engelse tuindorpen. 

de toepassing van de ontwerpprincipes van raymond unwin 
kende haar hoogtepunt in de jaren na de eerste wereld-
oorlog, bij de opstart van de productie. in deze bouwfase 
gingen de mijnen voor kwaliteit, onder druk van de over-
heid maar ook om het prestige dat deze indrukwekkende 
huisvestingsprojecten uitstraalden. de mijnbazen hadden 
ook begrepen dat goede woningen en een aangename leef-
omgeving noodzakelijk waren om de beste arbeidskrachten 
aan te trekken en te behouden. 

de tuinwijken van eisden en waterschei werden grotendeels 
volgens de oorspronkelijke plannen uitgevoerd. in winterslag 
ging adrien Blomme goed van start, maar moest het plan 
in de loop der jaren zodanig worden aangepast, dat het 
eindresultaat zijn krachtige samenhang verloren heeft. de 
uitbouw van de noordwijk in Zwartberg is afgebroken, en 
in het noorden vervangen door eenvoudige woningrijen in 
grote groepen. 
in Beringen werd de tuinwijk niet verder uitgebreid, en  
werden elders nieuwe projecten met veel lagere kwaliteit 
opgezet. in Heusden-Zolder werd het ambitieuze tuinwijk-
project achter de cottagewoningen aan het rond Punt 



30 31

van tuinwijk naar woonwijk
de laatste grote bouwfase volgde na de tweede wereld-
oorlog, toen massaal buitenlandse werknemers werden 
binnengehaald. Het moest snel gaan en de middelen ware 
beperkt. dat is af te lezen in de vaak kille rationaliteit van 
de wijkontwerpen, en in de sobere architectuur met een 
weinig verschillende woningtypes en minimale decoratie. 
Van tuinwijken kan men hier eigenlijk niet meer spreken. 
Begrippen als esthetiek, harmonie, perspectiefsluiting, 
beslotenheid en beeldcompositie zijn niet meer aan de 

orde. de identieke woningblokken liggen zij aan zij, zonder 
verspringingen. Het zijn de eerste wijken van een hele reeks  
die in de daaropvolgende jaren door de sociale huisvestings-
maatschappijen overal in het land werden opgetrokken.

de latere wijken zijn gebouwd door sociale bouwmaat-
schappijen, en stonden in principe ook open voor niet-
mijnwerkers. in deze wijken kwamen wel ook veel mijn-
werkers terecht. de mijnbazen konden hier hun macht niet 
laten gelden, of hun regels voor het sociale leven opleggen.

o na de tweede wereldoorlog was de tuinwijkidee voor-
goed verdwenen, en vervangen door rationele seriebouw, 
zoals in de noordwijk te zwartberg.

voor tijdig afgevoerd, en werden naargelang de behoeften 
woonstraten bijgebouwd. Met de wijken Mommenplas en 
Op’t Einde, werd helemaal met het tuinwijkidee gebroken.  
daar werd teruggegrepen naar kleine eenvoudige  
arbeiderswoningen, zij aan zij aaneengesloten langs smalle 
straten, zoals in de 19de-eeuwse industriesteden. 
in Houthalen werkte men niet verder op de oude cité van de 
jaren ’20 langs de steenweg, maar plantte men een nieuwe 
wijk in op de Meulenberg. Hier is van de klassieke tuinwijk-
instrumenten al lang geen sprake meer, en werd gekozen 
voor een geometrisch plan.

in de crisisjaren vanaf 1930 werden er niet veel arbeiders-
woningen meer gebouwd. na de heropleving werden enkele 
wijken uitgebreid, zoals in winterslag en eisden, maar de 
rijkdom van de tuinwijkidee is hier grotendeels verdwenen. 
Vanaf dan was het vloeiende ontwerp van de straten, en de 
doordachte schikking van de woningen er langsheen, zo 
goed als verleden tijd. rechte straten zijn goedkoper en 
overzichtelijker, en maken het leggen van de nutsleidingen 
eenvoudiger. Ook de groenaanleg werd soberder.
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een engels landhuis  
in de keMPen

DE cottagE architEctuur
de cottage is oorspronkelijk een alleenstaande landelijke 
woning in het laat-middeleeuwse engelse platteland.  
typische vormkenmerken zijn ondermeer de gemetselde 
onderbouw, afgewerkt met zichtbaar vakwerk in de boven-
ste delen, en grote met riet of pannen bedekte daken.
de cottagewoning was al in de 19de eeuw bij de engelse 
burgerij erg populair. in de late 19de eeuw haalden archi-
tecten hieruit de inspiratie om een nieuwe vormgeving te 
vinden voor hun steden en voorsteden. Ze brachten de 
cottagekenmerken terug tot hun essentie: aandacht voor 
lokale stijlen, streekgebonden materialen en traditionele 
technieken in een comfortabel, rationeel en praktisch 

toen het tuinwijkidee in het 
begin van de vorige eeuw 
vanuit Engeland Europa en de 
verenigde staten veroverde, 
bracht zij onveranderd de 
‘cottagewoning’ als typisch 
architectuurmodel mee. 

ontwerp, met veel zin voor esthetiek. deze vernieuwde stijl 
werd gepropageerd door de engelse arts&crafts-beweging. 
die reageerde tegen de uniforme massaproductie van de 
industriële revolutie, en wilde de aandacht terugbrengen 
voor de ambachten, kunst en handwerk. 

raymond unwin, die door deze beweging werd beïnvloed, 
wendde deze cottagestijl aan in zijn tuindorpontwerpen. 
Veel europese ontwerpers en opdrachtgevers gingen op 
studiebezoek naar de engelse tuindorpen.

moDE op Zijn EngELs
in België werd deze vormgeving gretig overgenomen. 
de ontwerpers negeerden evenwel het sociale model dat 
aan het tuinstadidee ten grondslag lag. Ze hadden ook 
geen oog voor enkele kernprincipes van unwins ontwerp-
instru mentarium: het belang van de plaatselijke tradities, 
kenmerken en materialen van de streek. Omwille van 
budgettaire redenen werd er geen echt vakwerk gebruikt, 
maar bootsten ze dit met cementering en schilderwerk na. 
slechts in enkele gevallen, zoals in Beringen en Heusden-
Zolder, is het hout in de gevel echt. Hoe hoger de rang van 
de bewoner waarvoor het huis was bestemd, hoe zorgvuldi-
ger de cottagedecoratie was uitgewerkt.

Bij het oprichten van de eerste cités was deze cottage- 
imitatie zeer populair. na de oorlog experimenteerde adrien  
Blomme in Winterslag met een eigen ‘Vlaamse’ variant, 
verwijzend naar een Vlaamse hoevestijl. in waterschei 
werden de eerste Mulhousewoningen zeer sober en ratio-
neel ontworpen met platte daken. na de oorlog werden ze 
afgewerkt met een dakverdieping in cottagestijl. Voor de 
tuinwijkcité gebruikte mijnarchitect Vautquenne een eigen 

o Voor éénzelfde grondplan werden 
meerdere gevelvarianten of dak-
volumes ontworpen, die onderling  
werden afgewisseld. zo kon er toch 
veel variatie gebracht worden in de 
seriële bouwprojecten.
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architectuurtaal. in eisden werd de cottage-imitatie conse-
quent volgehouden voor vrijwel de hele oude cité. Voor het 
overige werd deze stijl, samen met wat nog restte van het 
tuinstadidee, stilaan verlaten vanaf de tweede helft van de 
twintiger jaren.

goEDkopEr, EEnvouDigEr, EEnvormigEr, 
EEntonigEr
tegen de tijd dat de cottagemode in onbruik raakte, moest 
er ook in de huisvestingsbudgetten van de maatschappijen 
worden gesnoeid. er werd nu meer nadruk gelegd op serie-
productie: minder verschillende woningtypes, versobering 
van de decoratie, verkleining van de percelen. decoratie 
werd teruggebracht tot baksteenvariaties als omlijstingen 
en gevelbanden. Hier en daar werd nog een rond of ovaal 
raampje voorzien, of een variatie in de daken. 
Onderlinge verwisseling van typewoningen tussen de 
woninggroepen werd steeds minder toegepast, zo ook de 
onderlinge uitwisseling van dakvolumes en decoraties. Ook 
de afwisseling van verschillende woningblokken langs de 
straat nam af. in de kolenslagcités werden meestal grote 
reeksen van slechts enkele types van woninggroepen over 
de straten van de wijk verdeeld. Later verdween ook de 
baksteendetaillering bijna helemaal, en werd de woonblok 
tot zijn soberste essentie herleid.
Hoewel de nieuwbouwwoningen alsmaar soberder werden, 
vergrootte met de tijd wel de woonoppervlakte en het com-
fort. Ook de bouwkwaliteit ging er op vooruit. de tuinen 
wer den kleiner, wat een grotere woondichtheid tot gevolg 
had.

o eind jaren twintig werd de geveldecoratie voor arbeiders-
woningen beperkt tot eenvoudige baksteendetailleringen.

o Verzorgde gevelcompositie en detaillering in de eerste 
cité van winterslag.

abdullah tuncay
51 jaar
2de cité winterslag
oud-mijnwerker.

“Het panorama van de wijk  
is heel mooi. Er is wel veel  
veranderd, maar de mensen  
zijn nog steeds dezelfde. Het  
zijn hartsvrienden. De meeste  
zijn Turken, Marokkanen,  
Italianen en Grieken, …  
We hebben altijd samen - 
gewoond. We leven als  
familie naast elkaar. Nooit  
geen problemen gehad:  
vroeger en nu, op dat vlak  
niet veel verschil.”

Abdullah

DE muLhousEwoning 
in verschillende cités werd gebruik 
gemaakt van een specifiek type van 
vierwoonst, afkomstig uit de ‘Cité 
Ouvrière (1853)’ van textielfabrikant 
dolfuss te Mulhouse in Frankrijk. Vier 
gespiegelde woningen werden onder 
één dak rug-aan-rug en zij-aan-zij 
geschakeld. Ze lagen meestal in het 
midden van een groot rechthoekig  
perceel dat vervolgens in vieren 
gedeeld werd. Met deze ‘groupe éco-
nomique’ werden de kosten gedrukt. 
door een oordeelkundige plaatsing in 
de wijken, boden zij een afwisseling 
in het straatbeeld. in de opvatting van 
de ‘cité pavillionaire’ hadden zij van 
op straat het aanzicht van een ruime 
tweewoonst.

Het type bood ook wel nadelen: de 
woningen zijn meestal erg klein. 
uitbreiden is moeilijk en verstoort 
aanzicht en evenwicht. de tuin ligt aan 
de straatzijde en biedt weinig privacy. 
de oriëntatie ten opzichte van de zon 
is voor minimum één van de woningen 
ongunstig. Op enkele plaatsen (o.a. in 
winterslag,) is het type gebruikt voor 
een diagonale afwerking op kruis-
punten. Hier geeft dit grote problemen  
voor een goede verdeling van de 
percelen. nog meer dan voor lineaire 
groepen zijn de latere verbouwingen 
van de individuele woningen nefast 
voor het harmonische geheel van de 
woninggroep.
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hoMogeniteit, harMonie  
en beeldkwaliteit

homogEnitEit vErsus uniformitEit
wanneer alle elementen in een verzameling identiek zijn,  
is dit een vorm van samenhang. als je één stukje gezien 
hebt, heb je alles gezien. dit is uniformiteit. Homogeniteit  
ontstaat wanneer de elementen van elkaar verschillen, maar 
wel bij elkaar horen. Ze zijn van een zelfde familie, en vor-
men samen een herkenbare groep.
de homogene samenhang van een buurt of wijk uit zich in 
gemeenschappelijke vormkenmerken: materiaalgebruik, 
kleur, stijl, schaal, woningtypologie. deze geven een bin-
ding tussen woningen of buurten, terwijl het geheel nog 
veel variatie kan bevatten. Het is de eenheid in de verschei-
denheid. deze binding kan nog versterkt worden door de 
verschillende elementen te verbinden, door het aanbrengen 
van structuren zoals bomenrijen en hagen. in een uniforme 
wijk is er veel minder variatie in het beeld: de eentonigheid 
van het beeld gaat snel vervelen. 

Het concept van groepswoningbouw in de mijncités houdt 
in dat de samenhang tussen de woningroepen en buurten  
bijna vanzelfsprekend is. de kwaliteit van het ontwerp 
schuilt in de kunst van het telkens anders combineren van 
de terugkomende elementen. Zo ontstaat er variatie. dit 
vraagt inspanningen en brengt hogere kosten mee dan de 
herhaling van telkens dezelfde de woninggroepen. in vele 
van de nieuwere wijken had de economische prioriteit deze 
uniformiteit als resultaat.

variatiE in harmoniE
Harmonie is het esthetische samenspel tussen deze  
elementen binnen het homogene beeld. de compositie van 
de verschillende elementen, hun onderlinge verhoudingen,  
hun afwisseling vormen samen een aangenaam beeld. 
Harmonie veronderstelt variatie, afwisseling, positieve 
spanning, subtiliteit, accenten, verrassingen, … uniformiteit 
doodt de harmonie. Harmonie veronderstelt ritme, geen 
kadans.
net als in de muziek kan de harmonie verstoord worden 
door valse noten, vreemde elementen die de compositie uit 
evenwicht brengen of slechte verhoudingen die het aange-
name beeld verstoren. als de elementen van de compositie 
niet bij elkaar horen, is er wel variatie, maar als deze niet 
harmonisch is, geeft dit kakofonie.

bEELDkwaLitEit
in de vroege tuinwijken werd aan het harmonische beeld 
veel aandacht besteed. raymond unwin, de vader van het 

Eén van de voornaamste 
kwaliteiten van de tuinwijken 
zijn de samenhang de 
ruimtelijke kwaliteit en het 
aangename beeld dat dit in 
sommige gevallen oplevert. 
vreemde – of nieuwe – 
elementen worden de ene keer 
als storend ervaren in het 
geheel, een ander keer dragen 
zij bij tot dit beeld. sommige 
wijken of delen ervan geven 
een behaaglijk gevoel, in 
andere voelen we ons minder 
comfortabel.

tuinwijkontwerp, schreef in zijn ontwerpbijbel: ‘Harmonie is 
de essentie van de stedelijke kwaliteit’. Variatie in het beeld 
was de voornaamste leidraad in het ontwerp. Geen twee 
woninggroepen naast elkaar waren hetzelfde. de gevels 
werden met zorg ontworpen, en voorzien van esthetische 
ornamenten. de gebogen straten en asverspringingen 
zorgden ervoor dat het beeld dat de voorbijganger te zien 
kreeg voortdurende veranderde: op zijn weg doken telkens 
weer andere gebouwen op van achter de bocht. dit hield 
de wandeltocht niet alleen boeiend, het gaf ook een gevoel 
van beslotenheid. Langere perspectieven werden afgesloten 
met een boeiend beeld, bijvoorbeeld een mooi gebouw of 
een park aan het einde. Het variërend terugspringen van de 
bouwlijnen gaf de straat een wisselend ritme, en maakte er 
een steeds veranderende ruimte van. 
de zorg voor deze beeldkwaliteit in de mijncités raakte op 
de achtergrond toen de mijnbazen niet meer de middelen 
ter beschikking stelden om deze dure variaties te financie-
ren. 

hEt gEhEEL is bELangrijkEr Dan DE DELEn
door de verbouwingswoede werd het harmonische beeld 
op vele plaatsen zwaar aangetast: bijgebouwen of dakuit-
bouwen verstoren het evenwicht van de bestaande woning-
groepen, wijzigingen in de voorgevel houden geen rekening 
met de gevels van de rest van het blok, nieuwe materialen 
brengen afwijkende kleuren of texturen in gevels en daken, 
ornamenten verdwijnen. als deze afwijkingen te omvangrijk 
worden valt uiteindelijk ook de homogeniteit van de buurt 
weg.

Bij renovatiewerken is het belangrijk te weten hoe de com-
positie van de tuinwijken destijds tot stand kwam. de ont-

werper startte met de compositie van wegen, assen en open 
en gesloten ruimten en groenpartijen op het terrein. in de 
te bebouwen zones werden vervolgens gebouwen ingeplant. 
die vormden van op de straat een harmonisch beeld, samen 
met het groen en de open ruimte. Pas nadat deze volumes 
ontworpen waren, werden deze in percelen en woningen 
verdeeld. de woning was dus slechts een onderdeel van de 
volume- en gevelcompositie van het woningvolume. een 
wijziging aan de individuele woning kan dus enkel met de  
grootste voorzichtigheid gebeuren, zodat de harmonie 
van het geheel niet wordt verstoord. Voor de harmonische 
samen hang van het beeld van de buurt is het ook van  
belang de verhoudingen tussen gebouwde volumes, groen 
en open ruimte te onderhouden.

o individuele renovaties en materiaalgebruik tasten de  
samenhang en de beeldwaliteit aan van de ‘clos des  
rosiers’ in de eerste cité van winterslag.

o een variatie 
van detaillering 
binnen één gevel. 
eenheid, en toch 
verschillend.

o groene structuren van hagen en bomenrijen versterken 
de homogene samenhang.
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leVend erFgoed

De beschouwingen uit het  
verleden over de erfgoedwaarde 
van de oude cités zijn legio.  
Zij maken deel uit van de  
geschiedenis van de steenkool-
industrie in de kempen, en dus 
van de ingrijpende ontwikkeling 
van de provincie Limburg.  
En van het levensverhaal van 
vele Limburgers.

grotE vErhaLEn, kLEinE vErhaLEn
de mijngeschiedenis, en daarmee ook de geschiedenis van 
de mijncités, is een boek met vele verhalen. er zijn de grote 
verhalen over de industrialisering van de Limburgse Kempen 
en de ontwikkeling van een achtergestelde provincie. er 
zijn de verhalen over de strijd van de arbeiders voor sociale 
ontwikkeling, over solidariteit, wanhoop en verdriet in de 
ondergrond, over de ontreddering bij de mijnsluitingen en 
de woede en het verdriet bij de tragedie van Zwartberg. er 
zijn ook de kleine verhalen, over de vader die niet meer 
thuiskomt na een ontploffing in de mijngang, over Antonio 
die uit wanhoop huis en familie achterlaat om hier zijn geluk 
te beproeven voor een menswaardig leven voor hemzelf en 
de zijnen, over de hechte kameraadschap tussen janek en 
Hassan, die elkaar nauwelijks konden verstaan en in ver-
schillende goden geloofden, over hoe willy na veertig jaar 
eindelijk zijn eigen huis kon kopen. Het zijn de verhalen die 
de vader doorgeeft aan zijn kinderen, het zijn de verhalen 
die zijn leven een betekenis geven.

ZorgZaam omgaan mEt 
hEt vErLEDEn
de meeste mijngebouwen en instal-
laties mogen dan wel verdwenen of 
gerenoveerd zijn voor een nieuwe 
bestemming, de voormalige mijnwer-
kerswijken zijn nog springlevend. 

de fysische resten van dit verleden 
zijn de tastbare getuigen van deze  
geschiedenis en de kapstokken waar-
aan de verhalen en de herinneringen  
worden opgehangen. Zij zijn de 
dragers van de betekenissen, die ons 
helpen het heden te begrijpen. als de 
sporen verdwijnen, verdwijnen ook de 
verhalen. Het is daarom belangrijk niet 
enkel de voorwerpen uit het verleden 
te bewaren en ten toon te stellen, 
maar de verhalen te achterhalen en 
door te vertellen. een voorwerp zonder 
verhaal verliest immers zijn betekenis. 
andersom is een verhaal dat niet over 
tastbare sporen van zijn geschiedenis 
beschikt, op termijn gedoemd te ver-
dwijnen. Het erfgoed is een houvast 
van de geschiedenis.

respect voor het erfgoed betekent 
niet noodzakelijk dat alles wat oud 
is rigoureus moet bewaard worden 
zoals het was. de mijncités vormen 
een verhaal met vele hoofdstukken. 
de uitdaging van de toekomst is dit 
verhaal, met zijn vele personages, 
plotwendingen en gelaagdheden, niet 
af te breken, maar verder te zetten  
met nieuwe hoofdstukken in een 
groeiend, boeiend boek.
de mijncités laten functioneren 
volgens de leef- en comfortnormen 
van de 21ste eeuw is allerminst een 

Fabio russotto 
28 jaar
winterslag 
(Margarethalaan)
leerkracht Plastische opvoeding 
en geschiedenis, afkomstig  
van winterslag.

“Deze blok was okergeel geverfd 
met kalkverf. Dit had ik ook graag 
terug gedaan, maar een andere 
buur heeft wit geverfd en de buur 
naast mij gaat zandstralen. Als wij 
de gevel willen aanpassen, moeten  
we het van de gemeente ook zand-
stralen, dat is dan het enige niet-
originele aan de woning.”

“Ik denk dat er nu veel meer wordt 
samengeleefd in de wijk dan 
vroeger! Toen had je concentraties 
van Turken en Marokkanen aan de 
ene kant van de brug, en Italianen 
en Polen aan de andere kant. Nu 
kopen Italianen ginder een huis, en 
Turken en Marokkanen kopen hier 
een huis. We wonen nu dus meer 
bij elkaar. Toegegeven, dat is niet 
altijd even gemakkelijk.”

Fabio

gemakkelijke opgave. Ze zijn immers  
gebouwd voor een op voorhand vast-
gelegd doelpubliek. de bouwtechnie-
ken, de bouwfysische eigenschappen, 
de oppervlakte- en comfortnormen 
zijn eigen aan de tijd waarin ze  
werden gebouwd. deze beantwoorden 
allicht niet meer aan de normen van 
deze tijd.
elke ingreep tast evenwel in meer 
of mindere mate de sporen van het 
verleden aan. we moeten ze dan ook 
zorgvuldig overwegen, zodat ze de 
essentiële elementen en kwaliteiten 
niet aantasten. de erfgoedwaarde 
is één van de bepalende factoren in 
de draagkracht van een buurt. deze 
draagkracht kan hier omschreven 
worden als het vermogen van de 
buurt om de gevolgen van ingrepen 
op te vangen, zonder zijn essentiële 
waarden, betekenissen en kwaliteiten 
te verliezen.
de erfgoedwaarde is natuurlijk niet 
de enige betekenis van de mijncités. 
de prioriteit ten opzichte van andere 
waarden kan sterk verschillen van 
buurt tot buurt. in sommige buurten 
zijn de kwaliteiten en de sporen van 
het verleden meer aanwezig dan in 
andere. in sommige buurten zijn ze 
inmiddels verloren gegaan, of eenvou-
digweg nooit aanwezig geweest. 
uiteraard is niet alles waardevol erf-
goed. er zijn immers in het verleden 
ook straten of buurten gebouwd die 
de kwaliteiten missen om bij te dragen 
aan het verhaal van de wijk. Hier moet 
worden nagegaan in hoeverre deze 
kunnen gecorrigeerd worden opdat ze 
kunnen bijdragen aan de harmonie en 
homogeniteit van de wijk.

o deze woning in beringen tuinwijk heeft 
voorlopig nog zijn oorspronkelijke vorm 
bewaard.

o het kioskplein te beringen is als enige 
in alle mijngemeenten wettelijk als dorps-
gezicht beschermd.

o het Museum van de Mijn-
werkerswoning te eisden 
vertelt met zijn oorspron kelijk 
interieur en gebruiksvoorwer-
pen de verhalen van het leven 
zoals het was.
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oVer Mensen en  
(in)wijken

in de meeste oudere wijken is er altijd een mix geweest van 
Belgen en buitenlanders. sommige wijken, zoals de eerste 
cité van winterslag, waren voorbehouden voor Belgen. deze 
vermenging van culturen groeide van bij de aanvang en 
werd er vanzelfsprekend. in de echte arbeiderscités was de 
aanwezigheid van migranten veel groter. Met name in de 
kolenslagwijken waren nauwelijks autochtonen aanwezig.

migrantEn: goEDkoop En wErkwiLLig
Het verhaal van de mijncités is ook het verhaal van de  
aanwezigheid van de migrantengemeenschap in Midden-
Limburg. Van bij de voorbereidende werkzaamheden 
werden geschoolde arbeiders uit de waalse en noord-
Franse industrie gehaald. Bij de opstart van de productie 
bleek algauw dat er nooit voldoende werkkrachten uit de 
plaatselijke bevolking of zelfs uit de verdere buurt konden 
gerekruteerd worden. enkel Beringen als meest westelijke 
vestiging kon over een groter achterland beschikken. de 
eerste migranten waren vooral nederlanders en italianen, 
en ook heel wat Polen met ervaring uit het ruhrgebied. Het 
aanwerven van migranten bood ook voor de mijnbazen 
heel wat voordelen: ze hadden geen hoge looneisen, en 
waren erg afhankelijk van hun werkgever/huisbaas en dus 
gehoorzaam en gewillig.

Bij de dreiging van de tweede wereldoorlog vertrokken veel 
migranten terug naar het thuisland. tijdens de oorlogs-
jaren, toen de steenkoolproductie onder duits beheer stond,  
kwamen er werklozen uit heel Oost-europa en werden  
russische krijgsgevangen ingezet, 5200 in getal.
na de bevrijding moest de productie dringend omhoog.  

toen de mijnen nog in bedrijf 
waren, waren alle citébewoners 
werknemers van de mijn. 
buren waren ook collega’s, al 
verstonden ze vaak nauwelijk 
een woord van elkaars taal. 
vandaag is de mijn verdwenen, 
maar de cités zijn er nog. 
vandaag zijn buren geen 
collega’s meer. sommigen 
bleven, anderen vertrokken en 
nieuwe gezichten doken op. 
nog steeds zijn de mijncités 
een multiculturele smeltkroes.

de inzet van 16 000 duitse krijgsgevangenen was een 
voorlopige maatregel. in 1946 sloot de regering een akkoord 
met het ontredderde italië, in ruil voor steenkool. 28 000 
italianen kwamen in de Limburgse mijnen terecht. in die 
periode werden ook 7 100 Oosteuropese vluchtelingen 
aangenomen die niet meer naar hun land terug wilden. Ze 
werden ondergebracht in de voormalige krijgsgevangenen-
barakken. na de ramp van Marcinelle werd het italiaanse 
akkoord opgezegd in 1956. toen haalden de mijnen span-
jaarden en Grieken binnen.
Hoewel in het begin van de jaren ’60 door de kolencrisis in 
Limburg 10 000 banen verloren gingen, kwamen de mijnen 
nog steeds arbeiders te kort die het zware ondergrondse 
werk wilden doen. in de armste streken van Marokko en 
turkije werd de redding gevonden. in 1964 maakten zij 
reeds de helft van de tewerkgestelde vreemdelingen uit. 
Zelfs tot diep in de jaren ’80, toen de sluiting van de mijnen 
onafwendbaar was, bleef de aanwerving van deze migranten 
doorgaan.

muLticuLturEEL miDDEn-Limburg
na de sluiting van de mijnen vertrokken vele van de buiten-
landse arbeiders terug naar huis. Velen bleven ook. Zij 
hadden hier een een gezin gesticht of een levenspartner en 
familie laten overkomen. Zeker de eerste migranten wisten 
langzaam maar zeker te integreren, al werd veel belang 
gehecht aan de plaatselijke gemeenschappen. iedere be-
volkingsgroep had zijn eigen lokalen en verenigingsleven, 
al werden die mettertijd minder exclusief. nu maken de 
italiaanse en Griekse restaurants deel uit van het Limburgse 
uitgaansleven, en verbroederen nationaliteiten in spaanse 

de tweewekelijkse markt bij de mijn -
gebouwen van zolder is een bonte mengel-
moes van geuren, kleuren en culturen.

o in de meeste cités, waar een grote 
moslimgemeenschap leeft, verrees een 
moskee. 

o in waterschei werd een voormalig 
logementshuis verbouwd tot  
oekraiens-katholieke kerk.

o Voor de mijndirecties was het  
bouwen van een groots gebedshuis 
een prestigekwestie.
de ‘mijnkathedraal’ van zwartberg,  
gewijd in 1941, is een ontwerp van 
henri lacoste, die ook deze van  
beringen tekende.

en Poolse clublokalen.

Voor de Maghrebijnse inwijkelingen lagen de zaken heel 
wat moeilijker. Zij waren de laatste groep immigranten en 
omwille van de taalbarrière en de culturele en religieuze 
verschillen waren zij vooral op de eigen groep gericht. 
de onderlinge solidariteit was hun enige houvast, en de 
integratie in de westerse maatschappij was niet evident. een 
terugkeer naar de arme gebieden in hun thuisland was ook 
veel minder vanzelfsprekend. Omwille van familiehereniging 
en huwelijken met partners uit het thuisland duurde de  
immigratie na de sluiting van de mijnen nog lang door. 

na de sluiting vertrokken de vroegere bewoners van de 
eenvoudigste arbeiderswijken en kolenslagcités massaal  
naar andere oorden. Hun woningen werden massaal 
bewoond en later ook aangekocht door deze migranten-
groepen. er ontstonden indrukwekkende concentraties. 

sociaLE probLEEmwijkEn
de sluiting van de mijnen betekende een enorm banen-
verlies in Limburg. Vele ex-mijnwerkers konden terugvallen 
op een gunstige pensioenregeling. anderen vonden dankzij 
tewerkstellingsprogramma’s en herscholingsinitiatieven na 
een tijdje hun weg in andere sectoren. Voor het grote aantal 
turkse en Marokkaanse mijnwerkers was de intrede op de 
arbeidersmarkt veel moeilijker. in de arbeiderscités, waar 
zij zich massaal hadden gevestigd, groeide de werkloos-
heidsgraad en kansarmoede, met alle sociale problemen 
vandien. Het idee van de besloten gemeenschap nam hier-
door alleen maar toe.
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en afdaken aan zij- en achtergevels. in de tuinen woekerden 
berghokken, garages en koterijen. 
de ijverige verbouwers hadden weinig oog voor de compo-
sitie, harmonie en samenhang waar de ontwerpers zo naar 
gestreefd hadden. Op vele plaatsen is het evenwicht en de 
harmonie van de huizengroepen onherroepelijk vernietigd.  
elders is dan weer slechts één van de woningen in de groep 
solo gegaan met afwijkende dak- of gevelmaterialen en 
–kleuren. dit verstoort het geheel wel ernstig, maar het 
concept blijft herkenbaar en herstel is nog mogelijk.

de privatisering had ook zijn gevolgen voor het groene 
karakter van de wijken. Vroeger waren de tuinen ingericht 
als moestuinen, en was er een siertuintje aangelegd in de 
voortuin. tussen de percelen en aan de straatzijde waren 
de percelen afgezoomd met hagen, in sommige wijken 
met lage muurtjes of betonnen sierelementen. dit gaf het 
straatbeeld structuur en samenhang, en zorgde voor een 
overgang tussen de openbare ruimte van de straat en de 
privésfeer van de woning. Het onderhoud van deze hagen 
of andere afsluitingen was strikt gereglementeerd door de 
regie. 
Vandaag zijn vele van deze hagen verdwenen. sommige 
voortuinen zijn vervangen door parkeerruimte of liggen er 
verwaarloosd bij. Op weer andere plaatsen zijn de hagen 
vervangen door afsluitingen en poorten van de meest diverse 
makelij. in enkele gemeenten worden acties opgezet om de 
eigenaars aan te sporen deze hagen te herstellen.

de grotere bediendenwoningen hebben minder onder de 
willekeurige verbouwingswoede geleden. deze woningen  
waren al van bij aanvang ruimer en beter afgewerkt, zodat 
de noodzaak tot veranderen of vergroten kleiner was. 
dikwijls zijn de eigenaars zich ook meer bewust van de 
kwaliteiten van hun woning, zodat ze er met meer zorg 
mee omspringen. Dit geldt nog meer voor de grote villa’s 
en tweewoonsten van ingenieurs en kaderleden. Ook de 
huurwoningen in beheer van huisvestingsmaatschappijen 
hebben vaak hun samenhang behouden, omdat de renova-
ties en uitbreidingen collectief zijn uitgevoerd.

hEt opEnbaar DomEin
Bij de verkoop van de woningen werd het beheer van 
straten en pleinen overgedragen aan de gemeenten. deze 
hadden vaak niet de mensen en middelen om de rijke-
lijke groenaanleg te onderhouden. dit was nochtans één 
van de visitekaartjes van de cités. Hierdoor is veel van het 
oorspronkelijke groen op plantsoenen en langs straten 
verdwenen. de bomenrijen waren een essentieel onderdeel 
van het ontwerp van de wijken. Zij gaven de straten struc-
tuur en samenhang, en maakten deel uit van het door de 
ontwerpers ontworpen straatbeeld. de laatste jaren worden 
weer inspanningen gedaan om het openbaar domein weer 
aan te leggen, oude bomenrijen te vervangen en pleintjes 
en binnengebieden in te richten met speel- en sport-
pleintjes.
Ook verscheen koning auto meer en meer in het straat-
beeld. Voetgangers werden naar de stoepen verdrongen. 

Op de groenstroken langs de woonstraten, op pleinen en 
plantsoenen werden wagens geparkeerd. de gemeenten  
legden waar nodig parkeerstroken aan, waardoor de 
groenstructuur verder werd aangetast. Omdat ook in de 
achtertuinen garages werden opgetrokken, werden de voet-
gangersstegen verbreed tot rijbanen. de hagen verdwenen 
er en de steegjes verloren hun intieme karakter. 

in het laatste decennium van de 20ste eeuw begonnen de 
voormalige mijngemeenten actie te ondernemen tegen de 
voortschrijdende aantasting van het harmonische beeld 
van de mijncités. Ze werkten daarvoor samen met elkaar en 
met deskundigen, overheidsdiensten en vzw stebo. samen 
stelden ze algemene bouwrichtlijnen op om de homoge-
niteit en het harmonische beeld van de wijken zo veel als 
mogelijk te vrijwaren. stebo begeleidde de bouwlustige 
bewoners bij het ontwerpen van hun verbouwingsplannen 
en het aanvragen van vergunningen en premies. Ook nu 
nog vragen verschillende gemeentebesturen het advies van 
het infocentrum wonen van stebo bij stedenbouwkundige 
aanvragen in de cités.

de Mijncités na  
het steenkooltijdPerk

de regie van de mijn hield er streng toezicht op dat de 
woningen en tuinen onderhouden werden. de wijken zagen 
er tot in de jaren zestig nog vrijwel exact uit zoals ze door 
de ontwerpers waren bedacht. toen de mijnen uiteindelijk 
tot de verkoop overgingen, vreesden sommigen al dat dit 
de homogeniteit en harmonie in gevaar zou brengen. 

DE uitvErkoop 
ingenieurs- en bediendenwoningen werden vlot verkocht, 
meestal aan de toenmalige bewoners. Bij de arbeiders-
woningen gebeurde dit slechts gedeeltelijk. Vele bewoners 
konden de aankoop financieel niet aan, anderen zagen wel-
licht een lange carrière in de steenkoolindustrie niet zitten, 
en zochten elders een woning. Omdat de mijn de laatste 
jaren niet veel meer aan de arbeiderswoningen gedaan had, 
was de toestand van de woningen vaak slecht. Vooral de 
minst kwalitatieve woningen werden opgekocht door de 
diverse sociale bouwmaatschappijen. na renovatie werden 
ze opnieuw aan de bewoners te koop aangeboden. 

na de sluiting trokken veel ex-mijnwerkers weg, vooral uit 
de minst gegeerde arbeiderswijken. de oudere bewoners en 
de minst begoeden bleven er wonen. de huur was laag of 
de woningen, vaak in slechte staat, werden aan lage prijzen 

gedurende zestig jaar bleven 
de mijnwerkerswijken zo goed 
als onveranderd. alle woningen 
waren eigendom van de mijn 
of van de bouwmaatschappijen 
waarin de mijn de touwtjes in 
handen had. met de uitverkoop 
van de woningen veranderde dit 
snel, en definitief.

verkocht. de autochtone bevolking verouderde snel, en de 
vrijgekomen woningen werden ingenomen door migranten, 
die elkaars nabijheid opzochten. sommige arbeiderswijken 
worden nu vrijwel uitsluitend door deze groepen bewoond.

hEt hEft in EigEn hanDEn
de vrees voor wildgroei na de woninguitverkoop bleek niet 
onterecht. Vooral de kleine arbeiderswoningen hadden 
nood aan meer oppervlakte en comfort. Ook hadden de 
nieuwe eigenaars de neiging hun eigen woning een indi-
viduele toets te geven. Ze waren jarenlang in hun plannen 
beperkt door de regie, en wilden zich afzetten tegen de 
opgelegde collectiviteit.
architecten kwamen er niet aan te pas. Gemeentelijke over-
heden hadden nog geen beleid uitgewerkt om de verbou-
wingswoede in goede banen te leiden en de identiteit van 
de wijken te beschermen. 
Gevels werden beschilderd en bekleed of van nieuwe 
parementen voorzien, daken verhoogd en vervangen met 
afwijkende materialen, terwijl de aanpalende buren weer 
met heel andere ideeën aan de slag gingen. ramen werden 
vergroot, verkleind, bijgemaakt of dichtgemetseld, houten 
schrijnwerk werd vervangen door PVc of aluminium. Han-
dige doe-het-zelvers knutselden bijgebouwen, veranda’s 

o na een grondige renovatie kregen 
heel wat citéwoningen een compleet 
nieuw leven.

o de hagen, die de voortuinen met elkaar verbonden zijn 
verdwenen en vervangen door afsluitingen in uiteenlopende 
vormen en materialen.

o soms gebeurt de renovatie van een huizenblok met  
onderlinge afspraak tussen de eigenaars. in het blok  
verderop was dat niet het geval
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zeVen liMburgse  
Mijncités

De zeven mijncités van oost naar west: een beschrijving,  
en hoe de overheid ermee wil omgaan.
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eisden  
cottagedorP aan de Maas

DE ouDE cité
in 1911 wordt de uitbouw van de oude cité aangevat: een 
driehoek ten zuidwesten van de exploitatiezetel. deze 
kreeg een bonte verdeling van kronkelende woonstraten, 
en een as tussen de mijnzetel en het geplande station, 
de huidige Kastanjelaan. dit plan werd maar gedeeltelijk 
uitgevoerd, in de noordelijke punt van de driehoek, ten 
noordoosten van de casinostraat. enkele jaren later kwam 
er een nieuw, veel groter masterplan. naast een uitgebreide 
versie van de eerst geplande driehoek omvatte dit ook een 
grote afzonderlijke wijk in Vucht met een imposant radiaal 
ontwerp. die wijk lag ten zuiden van de driehoek en ervan 
gescheiden door het geplande spoorwegdepot, en een uit-
breiding richting Lanklaar.

Het nieuwe plan voor de oude cité was rationeler. Het kreeg 
een gebogen rastervorm, maar zonder de dwangmatigheid 
van het dambordpatroon dat door het provinciale reglement 

werd voorgesteld. de wijk heeft het uitzicht van een echte 
tuinwijk, met smalle, gebogen straten en een groot centraal 
plein halverwege de as van de Kastanjelaan, maar zonder 
de hiërarchische opbouw van het tuinwijkinstrumentarium, 
de stegen en de binnengebieden. evenmin kent het tech-
nieken als sluiting van het perspectief, asverschuivingen of 
besloten pleinvorming. 
rond het centrale plein werden de gemeenschapsvoor-
zieningen ingeplant. de imposante mijnkathedraal werd 
ingewijd in 1934. aan de zuidwestzijde kwamen de scholen 
en parochiezaal. aan de andere zijde van de Kastanjelaan 
werd het regiegebouw opgetrokken. er werd ook onder-
meer een sportcomplex, postgebouw en kiosk gepland, 
maar daar kwam verder niets van in huis. Hierdoor, en 
omdat het plein de beslotenheid van de pleinwand mist, ligt 
het er een beetje troosteloos bij. Het heeft zijn bedoelde 
centrumfunctie nooit kunnen vervullen, en contrasteert met 
de besloten intimiteit van de aanpalende woonstraten. Het 
achterliggende gebied werd later verkaveld, zonder enige 
aansluiting met de cité. 

de oude cité telt een 500-tal woningen. Het is het voor-
beeld bij uitstek van de ‘cité pavillionnaire’: een geheel 
van pittoreske gebouwtjes in het groen, een landelijk dorp 
waar het idee van de arbeiderswijk ver weg is. Met de 
schikking van de woningen ontstaat een gevarieerd beeld 
wanneer men door de straten loopt. de woningen liggen 

afwisselend meer vooruit of achteruit ten opzichte van de 
gebogen straten, en liggen geschrankt tegenover deze aan 
de overkant. dit verlevendigt het perspectief, en verhoogt 
ook de privacy. woningen van verschillende grootte en type 
wisselen elkaar af. door de toepassing van enkele woningen 
van het Mulhousetype, die achteraan op het terrein liggen, 
wordt het wisselende effect van open en gesloten nog ver-
hoogd. Op de hoeken liggen de woningen diagonaal. 
Het overgrote deel van de woningen zijn tweewoonsten, 
hier en daar afgewisseld door lineaire viergroepen, enkele 
driegroepen en enkele groepen van het Mulhousetype.  
anders dan in de meeste andere mijncités zijn arbeiders- 
en bediendenwoningen vermengd. 
de cottagevormgeving werd in de hele wijk consequent 
volgehouden, met afwisselend patroon van gecementeerd 
namaakvakwerk, en een variërend scala aan geveldetails. 
er werd geput uit een aantal gevel- en dakentypes voor 
elke typewoning, om zo de monotonie van de herhaling te 
voorkomen. de woningen krijgen hierdoor toch een zekere 
individualiteit. dit geeft de wijk een bijzondere samenhang 
en herkenbaarheid, terwijl de beeldvariatie groot blijft.

Het groen is in de hele wijk volop aanwezig: bomenrijen 
langs de lanen, plantsoentjes, hagen en grote tuinen die tot 
aan de straat reiken. waar de straten te smal waren, werden 
de bomen op het privéterrein gezet. Omdat een conse-
quente perceelsgrootte van 9 are werd volgehouden, moest 

het Museum van de Mijnwerkers-
woning is in zijn oorspronkelijke 
vorm bewaard.

De Limburg-maasmijn van 
Eisden werd opgericht in  
1907 met voornamelijk frans 
kapitaal. De exploitatie startte 
in 1923. met de huisvesting 
voor de werknemers 
koesterden de mijnbazen 
grootse plannen.

o de cottagewoningen zijn gevarieerd van vorm  
en afwerking.

 1. Mijndirectieburelen
 2. Benzinestation
 3. wijkschooltje
 4. t.i.K.B.
 5. Paul Lambertplein
 6. Koninginneplein
 7. cultureel centrum
  oude directeurswoning
 8. sportaccomodatie
 9. Postgebouw
 10. Opvangtehuis OcMw
 11. Pastorij
 12. jongensschool
 13. Meisjesschool
 14. Kerk
 15. regie
 16. Klooster
 17. Voetbalplein Patro
 18. Logementshuis
 19. Kerkhof
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er soms naar bizarre perceelsvormen worden overgegaan. 
Bij de middelste woningen van een viergroep, lag het groot-
ste deel van de tuin vaak achter de tuin van de hoekwoning, 
slechts met de woning verbonden door een smalle strook 
ter breedte van de woning. wel werden al deze achterlig-
gende tuinen ontsloten door een privépad naar de straat.

aan de zuidzijde van de wijk ontwikkelde zich het lokale 
handelscentrum de Pauwengraaf. Binnen de cité was han-
deldrijven niet toegelaten. een bruisende winkelstraat met 
exotische eethuisjes, winkels en caféterrassen getuigt nog 
steeds van een rijk multicultureel verleden. 

niEuwE cité 
Volgens het masterplan werd er een uitbreiding van de 
cité voorzien, een driehoekig terrein aan de overkant van 
de Koninginnelaan. dit werd uitgevoerd in 1936, met 120 
arbeiders- en bediendenwoningen en 20 woningen voor 
kaderpersoneel, de ontwerpers wilden enkele elementen uit 
het tuinwijkinstrumentarium inbrengen. in de Kersenlaan 
werd een poortfunctie bedacht vanuit de Zetellaan, die uit-
geeft op het driehoekige astridplein. aan de Paul nicoulaan 

werd een pleintje gevormd als perspectiefsluiting vanuit de 
Baron coppéelaan. sommige hoekwoningen zijn diagonaal 
geplaatst.
in het ontwerpplan waren binnen de bouwblokken gemeen-
schappelijke binnengebieden uitgespaard. die waren niet 
bereikbaar via voetgangerspaden, maar alleen via niet-
bebouwde percelen. deze misten ruimtelijke kwaliteiten om 
als dusdanig te functioneren. Ze werden dan ook voor een 
groot deel toegevoegd aan de aanpalende percelen.
de woningen zijn ruimer dan in de oude cité, en zijn ver-
zorgd afgewerkt, maar de pittoreske speelsheid en warme 
beslotenheid zijn hier minder aanwezig.

tuinwijk vucht
in de masterplannen was hier een nog grotere tuinwijk 
met een radiaal plan rond een centraal plein voorzien. de 
uitvoering in de jaren na de tweede wereldoorlog bleef 
beperkt tot één fragment ervan: drie concentrische halve 
bogen, doorsneden door een centrale radiale as.
tuinwijk Vucht is een arbeiderswijk uit de kolenslag van 
achiel Vanackere. Hoewel de woningen ruimer waren, wer-
den de percelen verkleind tot 6 à 7 are, en was de architec-

johan wolk 
49 jaar
eisden
is geboren en getogen  
in eisden-tuinwijk,  
werkt als leraar in de  
technische school vlakbij.

“Hier wonen is vooral rust.  
Vroeger is deze wijk voor de  
mijnwerkers gebouwd, zodat  
ze rust na hun werk zouden  
krijgen. Nu zijn er geen mijn-
werkers meer, maar de rust is  
er nog steeds. Waarom ik woon  
in de tuinwijk? Nergens vind je  
de rust, de ruimte, het groen,  
het heeft allemaal een  
bepaalde warmte.”

Johan

turale uitwerking sterk vereenvoudigd. 
de wijk bestaat hoofdzakelijk uit 
twee woonsten, afgewisseld met 4-tal 
woninggroepen van het Mulhouse-
type. 
Vooral de inrichting van de publieke 
ruimte mist de zorgvuldigheid van de 
oude cité. de groenaanleg is beperkt, 
zonder bomen in de straten. de enige 
publieke open ruimte is een verbreding 
aan de as ter hoogte van de kleinste 
boog, en ligt er wat verloren bij. dit 
alles geeft het wijkje een beetje een 
vreugdeloze indruk. 

tuinwijk mEchELEn
Het stratenpatroon hier is streng geo-
metrisch opgebouwd rond twee assen. 
Dit laat de toepassing van Unwin’s 
stedenbouwkundige technieken nau-
welijks toe. 
de woningen zijn weer iets ruimer, 
en de percelen kleiner en smaller, tot 
4,5 are. de wijk bestaat uitsluitend uit 
tweewoonsten. Bomenrijen ontbreken 
langs de smalle straten, zodat ook het 
groene karakter niet aanwezig is. Zo-
als in de meeste kolenslagcités is de 
architectuur hier ook eenvoudig. de 
algemene aanblik, hoewel het principe 
van het paviljoensysteem overeind 
blijft, is eerder alledaags.

toErismE, niEuwE  
homogEnitEit En Duur-
ZamE ontwikkELing
Met de herbestemming van het mijn-
patrimonium trekt Maasmechelen de 
toeristische kaart. de gemeente mikt 

op bezoekers tot over de grenzen. Op 
de mijnterreinen ligt Maasmechelen 
Village waar recreatief shoppen troef 
is. Het pretpark Leisure Valley moet 
nog worden gebouwd.
Ook de mijncité speelt een rol in het 
toerisme. door de hoge homogeniteit 
van het oorspronkelijk concept, heeft 
de wijk zijn eenheidskarakter kunnen 
bewaren. een sterke troef is het  
Museum van de Mijnwerkerswoning,  
een initiatief van de zeer actieve  
stichting erfgoed eisden. deze dubbele 
authentieke mijnwerkerswoning mid-
den in de oude cité is deels ingericht 
als museum. in de originele inrichting 
ontdekt de bezoeker gebruiksvoor-
werpen van de vroegere mijnwerkers-
woning. een ander deel bevat een 
uitgebreid archief. Vanaf hier worden 
ook begeleide wandelingen door de 
cité georganiseerd.

Maar de gemeente beperkt zich niet 
tot de toeristische aspecten. Zij wil in 
de cité een actief beleid voeren. de 
nadruk hiervan ligt op het behoud en 
herstel van het homogene karakter en 
de harmonische beeldkwaliteiten van 
de wijk, omdat deze hun invloed heb-
ben op het leefklimaat. Zij wil daar ver 
in gaan, door niet blind vast te houden 
aan het historische beeld. waar de be-
schadigingen groot zijn streeft zij een 
nieuwe homogeniteit na, en desnoods 
past men het oude aan het nieuwe 
aan. Ook wil de gemeente bijzondere 
aandacht geven aan ecologische  
aspecten en duurzame ontwikkeling.

het astridplein in de nieuwe cité,  
met een poort richting mijn gebouwen.

o rijke vormvariaties maken  
van deze vierwoonst een  
speels geheel.
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waterschei  
rijkdoM in eenVoud

de cité, gelegen ten oosten van het mijnterrein, is verdeeld 
in 3 delen, die tevens de drie fasen zijn waarin de wijk werd 
uitgebouwd: één aan elke zijde van de t-verbinding van 
de Onderwijslaan op de andré dumontlaan, waarachter de 
mijnuitbating en de eerste cité, de ‘cité industrielle’ gelegen 
is.

DE cité inDustriELLE
ingenieur Verwilghen startte in 1910 met het ontwerp en 
de bouw van de mijncité. deze rationele geest bedacht een 
onbeperkt uitbreidbaar rasterplan, gebaseerd op identieke 
rechthoekige percelen. 
Voor de kleinere woningen, alle van het Mulhousetype met 
twee bouwlagen en een plat dak, voorzag hij telkens één 
perceel. Voor de ingenieursvilla’s werden twee percelen 
bestemd. de architectuur van de Mulhousewoningen was 
zeer sober en functioneel, maar ze hadden veel waterdicht-
heidsproblemen. Halfweg de twintiger jaren werden ze met 
een dak in cottagestijl afgewerkt, een bijkomende ruimte 
die voor logeurs bestemd is. aan deze oostelijke zijde van 
de andré dumontlaan werd tevens de directeursvilla in een 
immens park gebouwd. Later kwamen hier nog de kerk,  
een parkje en enkele tweegezinswoningen.

DE cité anciEnnE
in 1922 werd aan de cité ten noorden van de Onderwijslaan 
begonnen. Mijnarchitect Gaston Voutquenne wilde af van 
het rastervormige plan en ging voor het tuinwijkprincipe. in 
een reeks ontwerpstappen transformeerde hij het ontwor-
pen raster tot een sierlijk plan, gebouwd op twee op elkaar 
geplaatste ontsluitingslussen. Hij koos voor speelsheid en 
verrassing tegenover de vroegere keuze voor éénvormige 
rationaliteit. 

Het plan is opgebouwd volgens ontwerptraditie van het 
tuinwijkidee: een interne ontsluiting met lussen, met daar-
tussen de invulling van de woonstraten, en tenslotte de 
ontsluiting van de binnengebieden door voetgangerspaden 
en gemeenschappelijke pleinen. in de hoek van de andré 
dumontlaan werd een rechthoek uitgespaard voor de bouw 
van openbare voorzieningen. 
Op een bepaald ogenblik werd van hogerhand beslist in 
de zuidwesthoek een ruime hoek weg te snijden voor een 
scholencomplex. deze ingreep negeerde de nieuwe struc-
tuur volkomen. Het snijdt een stuk uit de buitenste lus, 
waardoor de logica van de ontsluiting verdwijnt en er rest-
ruimten ontstaan die moesten worden opgevuld.

als andré Dumont in 1905 
zijn mijnmaatschappij opricht, 
zal het achterland van het 
kleine dorpje waterschei nooit 
meer hetzelfde zijn. De mijn 
had grote plannen, en wilde 
een tweede vestigingsplaats 
uitbouwen op het grondgebied 
van as. Dit project werd nooit 
afgewerkt. omdat de grote 
diepte van de kolenlagen 
en de aanwezigheid van 
water- en drijfzandlagen veel 
technische problemen met zich 
meebrachten, kon de uitbating 
pas in 1923 beginnen.

o afwisseling van dak- en geveltypes maakte de variatie in 
het beeld optimaal.

karakteristieke vierwoonst in de cité ancienne.

 1. texaswijk: noodwoningen  
  Kolenslag (1947-1948)
 2. stadion voetbalplein
 3. Kerk
 4. Hoofdgebouw (1920-19424)
 5. casino
 6. nieuwe kring
 7. schoolcomplex
 8. Klooster broeders
 9. Klooster zusters
 10. Huishoudschool
 11. economaat
 12. Hotel concordia
 13. Hotel central
 14. Hotel excelsior
 15. russisch kamp
 16. t.i.K.B.
 17. jongensschool
 18. Meisjesschool
 19. Onderwijslaan (hoofdlaan)
 20. ingenieurs en bedienden
 21. nieuwe wijk (1948-1950)
 22. winkels stalenstraat
 23. Kliniek
 24. Boerderij/Melkerij
 25. directeurswoning
 26. Kioskpark
 27. Kinderheil
 28. Post
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Het nieuwe plan probeerde ook om op 
een vloeiende manier aan te sluiten op 
de bestaande stalenstraat, die verbin-
ding geeft met het oude dorp en die 
later tot handels- en uitgaanscentrum 
zou uitgroeien. 

Bij het ontwerp van de woonstraten 
gebruikte de ontwerper raymond 
Unwin’s ontwerpinstrumenten als 
gebogen straten, gesloten perspec-
tieven, asverspringingen, pleinen en 
plantsoenen, verrassende doorkijk-
jes, bomenrijen en veel beeldvariatie. 
wel is er geen echt centraal plein. de 
openbare gebouwen en logements-
huizen werden langs de interne 
ontsluitingswegen ingeplant. Het zijn 
herkenningspunten die ook bijdragen 
tot het ritme en de afwisseling langs 
het traject.

in de hele wijk is slechts met een 
beperkt aantal types gewerkt. door 
een ingenieuze schakeling en onder-
ling verwisselde elementen, verzoende 
Vautquenne de seriebouw met een 
rijke beeldvariatie. de architectuur is 
niet spectaculair, maar herkenbaar 
en ‘volkseigen’. De woningen zijn 
eenvoudig en degelijk. alle ingesloten 

actiEf citébELEiD tE gEnk
de jonge stad Genk is met zijn drie 
voormalige mijnzetels de grootste 
mijngemeente. na de sluiting van de 
mijn van Zwartberg besloot men de 
terreinen te saneren en de geschiede-
nis af te sluiten. Pas nadat de meeste 
mijngebouwen en –installaties waren 
gesloopt, besefte men dat hier een 
waardevol stuk industrieel erfgoed 
voorgoed verloren was. Omdat men  
dit niet met de twee andere mijnen 
wilde laten gebeuren, werd alle aan-
dacht ingezet op het behoud en de 
herbestemming van de gebouwen.  
de mijncités vielen hierbij aanvan ke-
lijk een beetje uit de boot.
Ondertussen is de waardering voor dit stuk levend mijnerfgoed 
al jaren geleden bevestigd. de stad nam de herwaardering van 
de wijken, zowel als erfgoed en als woon- en leefmilieu op in 
haar beleidsplan. de beeld- en belevingswaarde van de cités 
behouden en versterken is een belangrijk aandachtspunt in het 
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

strEngE voorschriftEn
Van in de jaren ’90 hanteert Genk bouwvoorschriften voor de 
tuinwijken. deze bepalen de regels of en hoe woningen in de 
wijken mogen verbouwd of uitgebreid worden. de bedoeling 
is de woningen aan hedendaagse comfortnormen te kunnen 
aanpassen, zonder het karakter en de samenhang van de buurt 
aan te tasten. de bouwvoorschriften bepalen ondermeer de 
maximale afmetingen van de uitbreiding en de situering ten 
opzichte van het hoofdgebouw, het gebruik van de materia-
len, de beperkingen voor de wijziging van het oorspronkelijke 
gebouw, alsook de aanleg van de buitenruimte. Omdat deze 
voorschriften moeilijk afdwingbaar zijn, werden de voorschrif-
ten verankerd in de BPA’s voor de tuinwijken van Winterslag. 
deze zijn goedgekeurd sinds 2006. 

gEvEn En nEmEn
in haar visie op de ontwikkeling van de tuinwijken en de zorg 
voor het erfgoed, kiest Genk ervoor om het karakter en de 
kwaliteiten van de mijncité’s zo goed mogelijk te bewaren en 
te herstellen. de typische vormkenmerken van de woningen 
zijn daarin een belangrijk element. Om de toepassing van de 
strenge voorschriften te compenseren, en de bewoners aan te 
zetten om mee te werken, werd de ‘tuinwijkrenovatiesubsidie’  
ingevoerd. Particuliere verbouwers die elementen van hun 
woning, zoals daken, gevels, ornamenten, buitenschrijnwerk en 
buitenaanleg, vernieuwen volgens het oorspronkelijke uitzicht 
ervan, kunnen hiervoor aanspraak op een aanzienlijke tussen-
komst in de kosten. Ook organiseert de stad tweejaarlijks het 
project ‘Genk behaagd’, waarbij ze premies toekent voor het 
(her-)aanplanten van de typische ligusterhagen.

stavros Mokos
33 jaar
waterschei
architect.

“Uiteraard moeten de huizen  
aangepast worden aan de  
hedendaagse normen, maar dat 
kan ook als er een aantal regels 
gerespecteerd worden.  
Mensen die vandaag verbouwen 
begrijpen dat vaak wel. Je ziet  
ook goed welke huizen met de 
nodige aandacht verbouwd zijn. 
Met de tijd zullen niet-vergunde 
aanpassingen verdwijnen,  
en zullen steeds meer  
verantwoorde verbouwingen  
gebeuren.” 

Stavros

woningen zijn langs de achterkant 
bereikbaar via voetgangersstegen of 
gemeenschappelijke binnengebieden.

DE aansLuiting mEt ouD-
watErschEi
deze derde fase ligt ten zuiden van de 
Onderwijslaan, tussen de tuinwijk en 
Oud-waterschei. Het werd een beetje 
een lappendeken van onsamenhan-
gende fragmenten. Het masterplan 
van Vautquenne is hier slechts gedeel-
telijk gevolgd, met enkele rechte tuin-
wijkstraten met de woningtypologie 
van de tuinwijk. de overige invullingen 
staan los van elkaar. eéntje daarvan is 
een stukje kolenslagcité in een geo-
metrisch raster met identieke huizen-
blokken. de grond moest blijkbaar 
maximaal benut worden. de stalen-
straat ontsluit dit deel van de wijk.

de cité van waterschei bewaarde  
ondanks plaatselijke beschadigingen  
en onoordeelkundige ingrepen, in 
hoge mate zijn karakter. dit is te  
danken aan de hoge kwaliteit van het  
oorspronkelijke ontwerp en de ruim-
te lijke kwaliteiten van de groene 
buitenruimte.

o de Mulhouse-
woningen in de 
vooroorlogse cité 
industrielle heb-
ben hun tuin aan 
de straatkant.

o een typisch vormelement in de 
cité van waterschei.

terug naar Vroeger,  
een staP Vooruit
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zwartberg  
rangen en standen

de mijnnederzetting bestaat globaal  
gezien uit vier delen, waarin het 
hiërarchische onderscheid zeer strikt 
werd doorgevoerd. de mijn bracht 
haar woningbouwactiviteiten onder in 
een afzonderlijke vennootschap, die 
later de Maatschappij voor Goedkope 
woningen werd. deze bouwde vanaf 
haar oprichting tot in 1950 bijna 
constant voort, met een hoogtepunt 
na 1945. 

DE noorDwijk
in 1910 werden 26 woningen in 
beton blokken opgericht te as, maar 
deze zijn alle verdwenen. in dezelfde 
periode werden er ook arbeiders-
woningen opgetrokken in drie- en 
meergroepen langs de torenlaan. de 
woninggroepen aan de half-zeshoekige 

vóór de mijnmaatschappij 
Liégiois en campine, opgericht 
in 1907 door ondermeer john 
cockerill er naar steenkool ging 
delven, was Zwartberg letterlijk 
niets meer dan een onbewoonde 
heidevlakte met een zandduin. 
na de moeilijke afdieping start 
de exploitatie in 1920.

grasveldjes ter hoogte van de Luiker-
wijk zijn symmetrisch opgesteld. de 
afstand ertussen is te groot om van 
een plein te kunnen spreken. 

de kleine wijk van het kaderpersoneel  
langs de zuidzijde van de groene 
Marcel Habetslaan lag vlakbij de 
ingang van de mijn en een heel eind 
van deze voor arbeiders en bedien-
den. De eerste drie villa’s werden vóór 
de eerste wereldoorlog gebouwd. de 
groenstrook vormt een buffer naar 
het mijnterrein. in 1920 volgde aan 
de overkant de imposante directeurs-
woning met park. na de sluiting van 
de mijn was daar de Zoo van Zwart-
berg gevestigd. Vanaf dan tot diep 
in de jaren vijftig zouden er nog 14 
villa’s en tweewoonsten bijkomen.

o het plein aan de louis chainayestraat in de zuidwijk.

o de ingenieurswoningen stonden 
afgescheiden van de werkmans- en  
bediendenwijken langs de groene 
Marcel habetslaan, dicht bij de  
ingang van de mijn.

bediendenwoningen in cottagestijl aan 
de cockerillplaats.
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o ten noorden van de delcourtplaats werd de tuinwijk uit-
gebreid met een aantal strakke straten met lange woning-
blokken, met tot tien woningen op een rij. 

o ten noorden van de delcourtplaats werd de tuinwijk uit-
gebreid met een aantal strakke straten met lange woning-
blokken, met tot tien woningen op een rij.

na de eerste wereldoorlog werd de noordwijk gebouwd. de 
huidige torenlaan doorsnijdt de tuinwijk in twee afzonder-
lijke delen. ten westen daarvan ligt de bediendenwijk, 
opgebouwd rond de grote ronde cockerillplaats. Het werd 
een rijke verscheidenheid van met zorg ontworpen alleen-
staande en twee- tot vierwoonsten op ruime percelen.

aan de overkant van de torenlaan ligt de arbeiderstuinwijk 
rond de centrale maar veel kleinere delcourtplaats. Hier 
is de invulling van de tuinwijk veel minder uitgewerkt. de 
eenvoudige architectuur van de drie- en vierwoonsten rond 
het plein en aan de aansluitende gebogen straten stralen 
minder samenhang en geborgenheid uit. er is weinig groen 
en het ronde plein ligt er wat verlaten bij.

aan de noordzijde van deze kleine tuinwijk werd na de 
tweede wereldoorlog een kolenslagcité van 108 woningen 
aangesloten. Het werd een strikt rechthoekig straten-
patroon met weinig groen en met lange identieke reeksen 
rijwoningen, tot tien op een rij. Van het tuinwijkidee is hier 
geen sprake meer.

DE ZuiDwijk
de Zuidwijk ligt ten zuiden van de spoorwegbedding. in 
de noordoostelijke hoek startte de bouw van arbeiders- en 
bediendenwoningen al voor de tweede wereldoorlog. de 
woningen zijn met zorg ontworpen. Ze liggen langs rechte 
straten, interessante pleintjes en perspectiefsluitingen.  
Het groene plein aan de Louis chainayestraat heeft een 
uitgesproken charme. Vanaf 1947 werd de wijk verder  
uitgebreid, maar met een meer uniforme vormgeving. 

de gemeenschapsvoorzieningen bevinden zich bijna alle-
maal in de bediendenwijk van de noordwijk. in de Zuidwijk 
werden aan de Arbeidsstraat in 1950 nog enkele ‘gezellen-
huizen’ gebouwd, bedoeld voor alleenstaanden. De impo-
sante mijnkathedraal, een baksteenkunstwerk van de hand 
van architect Henri Lacoste werd afgewerkt in 1941. Hij 
tekende ook de kerk van Beringen-Mijn.

de mijnnederzetting van Zwartberg is er een van weinig 
constante kwaliteit. de ruimtelijke en architecturale kwa-
liteiten van de ingenieurs- en de bediendenwijken steken 
door hun veel verzorgder en beter uitgewerkt concept af 
tegen de doorsnee arbeidersbuurten.de directeur-gerant woonde in een villa met kasteelachtige 

allures, meestal vlak bij de mijn. Voor het onderhoud van 
huis en park had hij een uitgebreide personeelsstaf ter 
beschikking.
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winterslag  
een onaFgewerkte drooM

anders dan de andere mijnzetels, heeft de mijn van  
winter slag bij de afdieping van de schachten niet af te 
rekenen met drijfzandlagen boven de steenkoollagen. dit 
geeft haar een belangrijke voorsprong op de andere mijn-
maatschappijen. de productie start in 1917. 
Het mijnterrein is globaal op te delen in vier zones, de vier 
kwadranten rond de kruising van de noordlaan met de 
spoorweg. de mijnzetel, met bedrijfsgebouwen, rangeer-
terrein en terril bevindt zich in het noorden. de eerste 28 
noodwoningen in betonblokken worden in 1910 opge-
trokken, ten noorden van de bedrijfsgebouwen, maar zijn 
intussen gesloopt.

DE EErstE cité
de Brusselse architect adrien Blomme kreeg in 1911 de 
opdracht om de mijncité uit te bouwen in het zuidoostelijke 
kwadrant: tussen noordlaan, spoorweg en Vennestraat. 
Geheel in de modieuze traditie van de engelse tuinwijken, 
maakte hij een aantal parkachtige ontwerpen met vloeiende 
lussen en traditionele woningen in cottagestijl. slechts een 
klein gedeelte hiervan werd uitgevoerd, in de noordooste-
lijke hoek. Hij gebruikte hiervoor de tracés van enkele oude 
heidewegen om zeker te zijn dat de wijk zou ontsloten 
worden. een kleine symbolische as leidde van de noordlaan 

naar een centraal park en gemeenschapsvoorzieningen. 

tijdens de eerste wereldoorlog bezocht Blomme de tuin-
dorpen van ondermeer raymond unwin, en maakte zich 
diens ontwerpinstrumenten eigen. in 1917 gooide hij het 
plan van de wijk helemaal om. ditmaal bouwde hij het 
op met rondgaande woonstraten rond een monumentale 
noord-zuidas. de Margarethalaan liep van de mijnterreinen 
naar een centraal plein met de kerk en gemeenschapsvoor-
zieningen, omringd door een park op de Vossenberg.
Het masterplan werd uitgebreid met een grote arbeiders-
wijk aan de overkant van de spoorweg. dat werd de latere 
tweede cité, die met 3 bruggen met de eerste cité was 
verbonden. Het plan toonde een sierlijk evenwicht tussen 
logische geometrie en aanpassing aan het golvende terrein.

Blomme moest tot zijn frustratie het plan meerdere malen 
aanpassen. wegens de stijging van de bouwkosten werd 
het plan slechts in fasen gerealiseerd. twee beslissingen 
hadden een nefaste invloed op de logica van het plan. de 
mijndirectie besliste het ‘civic center’, met ondermeer de 
kerk en het klooster in te planten aan een plein palend aan 
de oostkant van de Margarethalaan. Hierdoor verviel de 
symboliek van de as, die nu op niets uitloopt. de laan is 

ook in deze zeswoonst zat voldoende variatie  
om logheid of eentonigheid te vermijden.

o in de clos des rosiers werden 16 woningen rond een 
gemeenschappelijk plein geplaatst. de doorsteken naar de 
achtertuinen zijn nu dichtgemaakt.

o het rond punt en de acacialaan in 
de prille jaren van de eerste cité.

De opstart van de steenkoolmijn 
van winterslag verloopt onder 
een gunstig gesternte. Zij kan 
als eerste, nog tijdens de eerste 
wereldoorlog, van start gaan. 
De groep rond ondermeer 
Evence coppée koestert 
grootse plannen. architect 
adrien blomme zou hierin 
een belangrijke rol krijgen, al 
zou hij zijn droom nooit echt 
kunnen waarmaken. 

 1. Oude kapel/school: hotel
 2. clos de rosiers: 16-woonst  
  (// eng. tuinwijk)
 3. Kerk (1923-1925
 4. Meisjesschool/patronaat
 5. jongensschool
 6. drukkerij/economaat
 7. apotheek
 8. Kantine

 9. cinema
 10. Kliniek
 11. regie
 12. Pensions
 13. werkhuizen cité
 14. Kapel arbeiderswijk (1937)
 15. station
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verworden tot een woonstraat. 
ten tweede legde de gemeente een verbindingsweg aan 
tussen de spoorwegbrug en het station. deze hield geen 
rekening met het ontworpen wegentracé. dit had vooral ten 
westen van de Margarethalaan grote gevolgen voor de ver-
dere aanleg: onoverzichtelijke kruispunten, braakliggende 
restgronden, doodlopende straten. 

Blomme wilde de cité er laten uitzien als een villawijk in 
het groen. de woninggroepen zijn met veel zorg langs de 
licht gebogen woonstraten geschikt, met veel aandacht 
voor harmonische variatie, boeiende perspectieven en een 
herkenbare schaal. de achtertuinen zijn via stegen bereik-
baar. in enkele bouwblokken liggen binnengebieden, soms 
met woningen. in het binnengebied aan de noordlaan ligt 
de voormalige cinema, nu een feestzaal. de straten zijn af-
gezoomd met bomen. in de nieuwste wijkdelen heeft deze 
groenstructuur veel minder kracht.

de sociale hiërarchie binnen de wijk was niet expliciet, 
maar een subtiele verdeling is toch merkbaar. de ruime en 
goed afgewerkte woningen voor ingenieurs en kaderleden 
lagen langs de Margarethalaan en de Oostlaan. de direc-
teursvilla lag zelfs helemaal buiten de wijk aan de overkant 
van de stiemerbeek, met zicht op de mijngebouwen. de 
eerste cité was sowieso bedoeld voor bedienden en arbei-
ders van een hogere rang, en vrijwel uitsluitend Belgen. 

Blomme ontwierp zijn woninggroepen met zorg en oog 
voor detail. de rijwoningen zijn klein, maar zeer degelijk 
van constructie. de eerste woningblokken, bestemd voor 
bedienden en meestergasten, zijn opgetrokken in cottage-
stijl, de hoekwoningen zijn klassiek van vormgeving. Ook 
de Mulhousewoningen op het kruispunt van de Oostlaan en 
de acacialaan dateren uit die tijd. 

na de eerste wereldoorlog zocht Blomme naar een archi-
tectuur die meer aansloot bij de Vlaamse tradities. Hij 
verwees naar een Vlaamse hoevestijl, met trapgevels en 
weelderige geveldetails in blauwe hardsteen en metselwerk. 
Voor de arbeiderswoningen ontwierp hij grote aaneen-
gesloten groepen, met onderlinge afwisseling en variatie 
in de gevelbehandeling. Gevelschilderingen in geel, wit 
en roze vergrootten nog de variatie in het totaalbeeld . 
Opvallend zijn de twee ‘clos’. Dit zijn grote aaneengesloten 
woninggroepen, in u- en L-vorm, rond een gemeenschap-
pelijk plantsoen. de individuele renovaties hebben hier de 
homogeniteit van het geheel sterk aangetast.

Begin jaren dertig bouwde de bouwmaatschappij van de 
mijn bijkomende woningblokken voor arbeiders. dat werd 
de zogenaamde derde cité ten westen van de Margaretha-
laan. Met Blomme’s ontwerpen werd niet veel rekening 
meer gehouden. er verschenen standaard typewoningen, 
zonder variatie en identiteit. Ook de bouwprojecten van 
het einde van de twintigste eeuw hebben geen aansluiting 
op de wijk, en hebben het karakter van een inspiratieloze 
sociale verkaveling.

DE twEEDE cité
deze wijk, gebouwd tussen 1922 en 1925, was uitsluitend 
voor arbeiders, vooral Oost-europeanen bedoeld. in deze 
sterk vereenvoudigde versie van Blommes masterplan is de 
vloeiende verbinding met de eerste cité weggevallen. Ze is 
enkel bereikbaar via de spoorwegbrug aan de noordlaan. 
Hierdoor werd ze een geïsoleerde arbeidersenclave. 
de wijk is opgebouwd volgens een rasterpatroon van licht-
gebogen zuid-noord georiënteerde woonstraten binnen een 
rondgaande lus die aan het kerkplein vertrekt. Het strakke 
patroon wordt enkel onderbroken door een pleintje langs 
de Parochiekerkstraat. 

de bebouwing bestaat vrijwel uitsluitend uit blokken van 
vier woningen op een rij, met telkens hetzelfde typegrond-
plan. in de gevels en daken werd enige variatie gebracht, 

o de tweede cité is eenvoudiger van 
opzet dan de eerste, maar biedt door  
subtiele variaties aangename zichten.

o de staatstuinwijk werd in 1927  
opgericht voor het spoorwegpersoneel. 
later werd zij door de mijn overgenomen 
en aan de Vierde cité toegevoegd.

en in sommige buurten waren de woningen geschilderd. 
de toegangen tot de woningen aan de uiteinden van het 
blok werden vaak aan de zijgevels ingeplant. dat deed de 
woonvolumes groter lijken. Op enkele kruispunten werden 
vierwoonsten van het Mulhousetype diagonaal ingeplant. 
dit schept een gevarieerd beeld, maar maakt een goede 
verdeling van de percelen haast onmogelijk. de smalle 
percelen worden ontsloten door stegen, die helaas door de 
bouw van tal van garages en parkeerplaatsen hun intieme 
groene karakter verloren. in sommige straten is het groen 
van hagen en bomenrijen goed bewaard, in andere dan 
weer eerder verwaarloosd.
al bij al is de wijk in al zijn eenvoud een coherent geheel, 
al heeft de verbouwingswoede sinds de jaren tachtig grote 
wonden achtergelaten.

DE staatstuinwijk En DE viErDE cité
in 1927 werden door de Belgische staat een dertigtal 
woningen opgericht voor het spoorwegpersoneel van de 
nMBs. Het was een geïsoleerd eilandje, dat niet aansloot bij 
de bestaande cités. de twee- en vierwoonsten met tuin zijn 
verzorgd en gevarieerd in grondplan en vormgeving. 
de woningen werden overgenomen door de mijn en 
toegevoegd aan de Vierde cité. deze is gebouwd naar 
aanleiding van de grote immigratiegolf vlak na de tweede 
wereld oorlog. de wijk breekt radicaal met de geest van de 
tuinwijkontwerpen van adrien Blomme. 
Voor deze kolenslagcité ontwierpen de mijnarchitecten een 
rasterpatroon met rechte straten, rond een as die van een 

te groot plein aan de noordlaan vertrekt en verderop door 
het st.-eventiusplein wordt onderbroken. de wijk is opge-
bouwd uit slechts vier typewoningen, allemaal tweewoon-
sten. Ze zijn ruimer en bouwfysisch van betere kwaliteit 
dan die van de tweede cité. Het gebrek aan beeldvariatie en 
groen geven deze wijk echter weinig zeggingskracht. 

EEn vErminktE Droom
Ondanks de droom van Blomme om van de mijnneder-
zetting van winterslag een voorbeeld van harmonie en 
schoonheid te maken, besliste de geschiedenis er anders 
over. de kwaliteiten van de oudste buurten geven een idee 
hoe het eindresultaat zou kunnen geweest zijn. Verschil-
lende ingrijpende beslissingen en economische prioriteiten 
dwongen hem zijn plan, tot zijn groeiende ongenoegen, 
voortdurend bij te sturen of te vereenvoudigen. dit kwam 
de samenhang en de kwaliteit van het totaalconcept niet 
ten goede. uiteindelijk werden de plannen van Blomme 
verlaten en werd de weg ingeslagen van de rationele serie-
woningbouw.

na de particuliere verkoop van de woningen, heeft de ver-
bouwingswoede ernstige wonden geslagen. de stad Genk 
voert al jaren een streng beleid om te redden wat er te 
redden is. Het beleid wil de oorspronkelijke toestand waar 
mogelijk behouden en herstellen. Zo werd er voor de eerste 
en tweede cité een Bijzonder Plan van aanleg opgesteld. 
in dit BPa werden de bestemmingen en voorschriften voor 
verbouwingen vastgelegd.

licht gebogen straten verlevendigen  
het perspectief.
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houthalen  
de laatste in rij

aan de hand van de bevindingen van bijkomende proef-
boringen, werd beslist in 1924 de plaats van afdieping te 
verplaatsen van de Meulenberg naar een plek ten zuiden 
van het centrum van Houthalen. toen de schachten in 1933 
eindelijk klaar waren, was het volop crisis: de vraag naar 
kolen daalde sterk, en de maatschappij zat in financiële 
nesten, ondermeer door slepende onteigeningsprocedu-
res. Het zou tot 1939 duren voor de productie definitief 
kon opstarten. in 1964 fusioneerde de mijn van Houthalen 
met die van Zolder en werden ondergrondse verbindingen 
geboord. samen mochten zij nog tot 1992, zij het zwaar 
verlieslatend, als laatste mijnen van Limburg blijven  
produceren, om ‘een strategische reserve’ te garanderen.

DE ouDE cité
In de jaren ’24-’25 werd langs de steenweg naar Eindhoven, 
ten noorden van het centrum, de eerste groep woningen 
neergezet. Deze ‘Oude Cité’ omvat 30 arbeiderswoningen, 
deels langs de steenweg, en deels langs twee insteken. Het 
zijn eenvoudige baksteenwoningen, met vormaccenten aan 
de ingangen. Ze liggen in groepen van 2, 4 en 6 in drie 
verschillende types, elk met een bescheiden tuintje, soms 
een voortuin. Vooral de binnenstraatjes hebben een zekere 
intimiteit. 
Op deze aanzet van cité werd later niet verder gebouwd, 

omdat de gronden niet meer aan een aanvaardbare prijs 
konden worden aangekocht. Het wijkje vormt nu een  
eilandje, dat niet aansluit op de mijnvestiging, het centrum 
of de nieuwe cité.

mEuLEnbErg
tegen het einde van de jaren 30, werd met een nieuwe cité 
begonnen op de Meulenberg, op anderhalve kilometer van 
de mijnzetel. de wijk werd daardoor een geïsoleerde een-
heid zonder echte aansluiting op het Houthalense centrum.
Het algemeen plan is symmetrisch opgebouwd rond de 
Kerklaan als centrale as. die had bovenaan moeten eindigen  
op een kerk, die er evenwel nooit kwam. nu is het een 
onduidelijke plek zonder functie. Vlakbij werd een kleine, 
voorlopige kerk gebouwd voor de vele katholieke italiaanse 
families van de wijk..

Geen tuinwijkprincipes hier in de opbouw van het straten-
patroon. Het geometrische wijkontwerp houdt geen  
rekening met de helling van het terrein zodat de woningen  
soms terrasvormig op elkaar aansluiten. de verdeling in 
hiërarchie is duidelijk. Langs de brede Kerklaan en de 
Brelaar straat aan de voorzijde van de cité staan de woningen 
voor hogere bedienden en ingenieurs. Hetzelfde geldt voor 
de hoger gelegen wildrozenstraat, waar ook de villa van de 

De geschiedenis van de 
jongste Limburgse mijn wordt 
getekend door een hopeloze 
vertraging van de opstart van 
de exploitatie. Door onenigheid 
tussen de oprichtende 
maat schappijen, werd de 
oprichtingsakte pas in 1923 
ondertekend. op dat moment 
waren de andere koolmijnen al 
bezig met productie, of waren 
ze er weldra aan toe. maar 
daar mee hielden de problemen 
niet op.

de oude cité langs de steennweg op eindhoven, 
opgericht midden jaren twintig.

repititieve maar verzorgde woning-
bouw in de cité van Meulenberg.

 1. eerste dertig woningen (1925)
 2. Mijnzetel Houthalen
 3. Burgerlijke ingenieurs
 4. Kapel
 5. casino
 6. Zustersklooster
 7. Kleuterschool
 8. Klooster van de fraters
 9. jongensschool
 10. Meisjesschool
 11. Hondendressuur
 12. Voetbal
 13. tennis
 14. Phalanstere (hotel/app.)
 15. directeurswoningen

cité meulenberg
25 bediendenwoningen (1938-1940)
155 mijnwerkerswoningen (1938-1940)
10 bediendenwoningen (1952-1953)

 16. technische ingenieurs
 17. ingenieurs en dokter
 18. noodwoningen
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nadja ajouaou
42 jaar
Meulenberg
groeide op in deze wijk  
en is er in 2006 terug gaan  
wonen toen ze hun huidige  
woning kochten.

“Toen ik jong was, had ik  
uiteraard geen besef van het  
speciale karakter van de wijk.  
Vandaag wel, en ik ben ook  
gaan inzien dat veel huizen  
en de wijk in zijn geheel toch  
wel een bijzondere waarde  
heeft.”

Nadja

directeur ligt. Op de hoeken zijn de woningen diagonaal 
ingeplant. Het zijn verzorgde en afwisselende alleenstaande 
woningen en tweewoonsten.
de arbeiderswoningen langsheen de Bremstraat en Varen-
straat kregen van de ontwerpers veel minder aandacht. 
Het zijn uniforme vier- en zeswoonsten zonder enige 
franje. de 220 voorlopige barakken, die de toestroom bij 
de kolenslag moesten opvangen, zijn inmiddels vervangen 
door een nieuwe sociale woonwijk. in 1950 werd de wijk 
nog uitgebreid naar het zuidoosten, met betonnen prefab-
woningen. enkele jaren later kwamen er enkele straten bij 
in het noordoosten.

de voorzieningen, zoals school, economaat, kinderheil 
werden gebouwd in de bloeiende jaren 50. de meeste hier-
van zijn van de hand van architect isia isgour. Ze hebben 
een uitgesproken hoogwaardig ontwerp, waarbij vooral de 
schoolcomplexen in het oog springen. Zijn kroonstuk is 
het casino, afgewerkt in 1953. Ook de ontwerpen van de 

meeste ingenieurswoningen zijn van 
zijn hand.
Vooral de ingenieurs- en bedienden-
buurten vertonen een bijzondere 
charme en ruimtelijke kwaliteiten. in 
de uniforme opbouw van de arbei-
dersbuurten is dat veel minder het 
geval. de verbouwinsdrang heeft hier 
hard gewoed: van sommige zeswoon-
sten zijn geen twee woningen meer 
hetzelfde. andere konden door een 
collectieve renovatie met pleisterwerk 
of een voorgebouwde baksteengevel 
de samenhang van de woninggroep 
behouden of zelfs herstellen.

de wijk werd oorspronkelijk vooral 
bewoond door italiaanse en Poolse 
gezinnen. Later werden veel woningen 
door turkse en Marokkaanse migran-
ten aangekocht. door de hoge werk-
loosheidsgraad kent de wijk sociale 
problemen. de gemeente en sociale 
organisaties doen er alles aan om het 
sociale klimaat op te krikken en de 
kansarmoede tegen te gaan. 

LEEfbaarhEiD voorop
de gemeente is zich ervan bewust dat 
in de mijncités van Houthalen geen 
‘toplocaties’ te vinden zijn, zoals dat 
in andere mijngemeenten met hun 

o isia isgour ontwierp in 1948 de kleuterschool  
met boogvormige galerij, waarmee hij internationale 
belangstelling verwierf en die intussen wettelijk 
beschermd is.

o eénvormige vierwoonsten in de Meulenbergwijk.

ingenieurswoning langs de kerklaan.

typische tuinwijken wel het geval is. 
een proactief erfgoedbeleid is nu dan 
ook nog niet aan de orde. nochtans 
zijn zowel de oude cité als de inge-
nieurs- en bediendenbuurten op de 
Meulenberg, samen met de gebouwen 
van isia isgour zeker de moeite waard. 
Het lokale bestuur doet al het moge-
lijke om de eigenheid en de homoge-
niteit van de wijk te vrijwaren, door 
toepassing van de bouwvoorschriften 
en de begeleiding van de bouwaan-
vragers door het infocentrum wonen 
van stebo, 

Veel onheil is echter al geschied, en 
de middelen zijn niet aanwezig om 
een streng beleid te handhaven. de 
grootste opgave is allicht de bewoners 
te sensibliseren over de waarde van 
de harmonie binnen het woningblok 
en de straat. Hoe dan ook vormt de 
verhoging van de leefbaarheid in de 
wijk een hogere prioriteit.
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heuden-zolder  
wisselende inValshoeken

de moeizame opstart had ook zijn gevolgen voor de bouw 
van de mijncités: ambitieuze plannen voor de bouw van 
een tuinwijk van meer dan 1000 woningen in Berkenbos 
moesten om economische redenen worden uitgesteld en 
tenslotte voortijdig worden afgevoerd. 
de mijnzetel, met er tegenover de directeursvilla en enkele 
ingenieurswoningen liggen in Zolder. alle andere mijn-
woningen liggen op het grondgebied van Heusden. Omdat 
het niet meer mogelijk was grote goedkope terreinen te 
verwerven, opteerde men voor kleinere en verspreide  
wijken.

het verhaal van de mijn van 
heusden-Zolder is er een van 
veel vertraging en tegenslagen. 
ondanks succesvolle 
proefboringen in 1902, 
zorgden technische problemen, 
brand, instortingen en de 
oorlog, ervoor dat de mijn, met 
zijn 7060 ha de grootste van 
alle concessies, pas in 1930 in 
exploitatie kon gaan.

bErkEnbos
de eerste woningen werden door de mijn gebouwd vlak 
voor de eerste wereldoorlog, aan het rond Punt. Zij moes-
ten de toegang en het visitekaartje worden van de achter-
liggend geplande tuinwijk. deze fraaie bediendenwoningen 
zijn gebouwd in de traditionele engelse cottagestijl, met 
imitatievakwerk in de geveltoppen. Het zijn vierwoonsten 
die doen denken aan ruime tweewoonsten, en een zes-
woonst. enkel in de meest links gelegen vierwoonst, de 
oudste van de drie, is echt houtwerk toegepast.

In 1923 werd de lokale maatschappij ‘Cité Berkenbosch’ 
erkend. de mijn bezat 95% van de aandelen. nabij het rond 
Punt werden een 150-tal woningen opgetrokken. de enkele 
gebogen straten en woningen in vier- of meegroepen heb-
ben te weinig uitstraling om nog echt van een tuinwijk te 
spreken. rond het st.-Barbaraplein werd de aanleg strakker, 

de vierwoonsten in cottagestijl (1915) aan het rond Punt vormden 
de aanzet van een grote tuinwijk die er nooit gekomen is.

o tweewoonsten in cottagestijl  
langs de koolmijnlaan.

o de lindeman is een typische kolenslagwijk, met identieke 
meerwoonsten langs rechte straten

cités van Zolder
a. Kinderheil
B. nonnenschool
c. Broedersschool
D. Rond Punt ‘Engelse stijl’ 1914
e. ingenieurs
F. Kerk
G. Patronaat
H. Kliniek
i. russisch kamp
j. Moskee
K. school
L. directeurswoning

Eigendom van nv Zolder
1. cité Berkenbos
 Bediendenwoningen: type B 16 woningen bouwjaar 1913-1915
  type B 28 woningen bouwjaar 1914-1916
 arbeiderswoningen: type 2 14 woningen bouwjaar 1923-1925
  type 7 36 woningen bouwjaar 1923-1925
  type 6 37 woningen bouwjaar 1923-1925
  type 18 18 woningen bouwjaar 1929

Eigendom kant. bouwnijverheid van beringen
(voorheen van de industriële bouwmaatschappij ‘De Cité Berkenbosch’) 
2. cité Kleuterberg
 arbeiderswoningen:  68 woningen bouwjaar 1924
3. cité Mommeplas
 arbeiderswoningen:             124 woningen bouwjaar 1930-1931
4. Cité Op ‘t Einde
 arbeiderswoningen:               126 woningen bouwjaar 1930-1931
5. cité Lindeman
 arbeiderswoningen:             144 woningen bouwjaar 1947
   72 woningen bouwjaar 1949
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tom Michielsen
heusden-zolder  
(rondpunt)
directeur cc Muze  
heusden-zolder.

“Het is moeilijk een evenwicht  
te vinden tussen het historische  
en nieuwbouw. We hebben zelf  
veel nagedacht over de keuze  
van de materialen. Wat kan,  
moet bij een verbouwing zeker  
behouden blijven, maar wat te  
oud en slecht is moet afgebroken 
worden en vervangen worden  
door een moderne bouw die  
contrasteert met het oude.  
Het is niet gemakkelijk om je  
in dit contrast te kunnen  
vinden.”

Tom

en de architectuur eenvormiger. 
Langs de Koolmijnlaan werden zestien 
identieke bediendenwoningen ge-
bouwd, tweewoonsten in cottagestijl 
met een opvallend dakvolume.
in de vijftiger jaren kwamen er langs 
de Pater amadeuslaan nog enkele 
identieke tweewoonsten voor inge-
nieurs bij in modernistische stijl van 
de hand van architect isia isgour.

tErug naar DE 19DE EEuw
De wijken Mommenplas en Op’ t Einde, 
respectievelijk 124 en 126 woningen,  
vormen een apart verhaal in de 
geschie denis van de mijncités. Ze 
werden gebouwd in de tweede helft 
van de twintiger jaren, en lijken op de 
traditionele arbeiderswijken van de 
19de eeuw. Ze gingen geheel voorbij 
aan de provinciale reglementen van 
gezondheid en hygiëne, en aan de 
ontwerprichtlijnen van de provinciale 
architect.
de lange reeksen zeer kleine identieke 
rijwoningen, tot 14 zij aan zij, hebben 
quasi geen enkele architecturale de-
taillering. in de smalle rechte straatjes 
was geen groen aanwezig. Met de 
onderdoorgang ‘Onder de Poort’ aan 
de Koolmijnlaan lijkt de wijk bijna 
afgesloten van de handelsbuurt.
de wijken worden vrijwel uitsluitend  
bewoond door allochtonen. in het 
midden van de jaren ‘80 wilde de 
bouwmaatschappij deze wijken ver-
vangen door een meer aan heden-
daagse normen aangepast woon-
project. dat stuitte op zoveel protest 
van de bewoners dat hiervan werd 
afgezien. in de plaats daarvan werden 
de woningen collectief gerenoveerd en 
uitgebreid. de enkele bloembakken 
op de nieuw beklinkerde straten en de 
niet-functionele luiken aan de ramen 
kunnen de monotonie evenwel niet 
doorbreken.
in de kleine tuintjes werden alle wo-
ningen van een garage voorzien, zodat 
het contact naar de binnengebieden 
helemaal verbroken is. deze binnen-
gebieden, met parkeerruimten en wat 
verloren speeltuintjes missen elke 
ruimtelijke kwaliteit. 

o Modernistische ingenieurswoningen 
aan de Pater amadeuslaan uit 1950.

koLEnsLag
in de jaren na de tweede wereldoorlog 
werd de wijk ‘De Lindeman’ opgetrok-
ken. deze kolenslagcité heeft een geo -
metrisch stratenpatroon met 2-, 4- en 
6-woonsten, met een zeer beperkt 
aantal types, een sobere architectuur 
en weinig variatie. Zoals in de meeste 
kolenslagwijken is de grootste bevol-
kingsgroep van italiaanse afkomst. 
Op enkele plaatsen in de wijk, werden 
rond 1990 enkele invulprojecten ge-
bouwd. deze appartementsgebouwtjes 
sluiten niet echt aan bij de rest van 
de wijk door hun schaal en materiaal-
gebruik. 

sociaLE prioritEit
Voor de gemeente moeten de  
woningen aan het rond Punt en de 
Koolmijnlaan zo goed als mogelijk  
bewaard blijven, omdat ze een histo-
rische en toeristische waarde in het 
Zolderse mijnverhaal hebben. in de 
wijken wil ze de samenhang in kleur- 
en materiaalgebruik zo gaaf mogelijk 
houden, voor wat het zicht van op 
straat betreft. Voor de achterliggende 
ruimten wordt geen streng beleid  
gevoerd. de gemeente wil in de cités 
de voorrang geven aan het sociale 
verhaal: woonkwaliteit en leefbaar-
heid. Voor de begeleiding van bouw-
aanvragen worden de diensten van 
stebo druk geconsulteerd.

o Met de wijken Mommenplas en  
op ’t einde, samen 250 woningen, greep 
de mijn in de tweede helft van de jaren 20 
terug naar de arbeidershuisvesting van de 
19de eeuw.
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beringen  
VersPreide hiërarchie

hiërarchisch LappEnDEkEn
Voor de cités van Beringen werd nooit een algemeen master-
plan opgesteld. er werd verspreid in de tijd gebouwd, 
naargelang de behoeften. de mijn kon door haar westelijke 
ligging méér dan de andere vestigingen rekenen op lokale 
werknemers zodat de behoefte aan massale woningbouw 
minder pertinent was. Plannen voor grote arbeiderswijken, 
opgesteld eind van de jaren ’20, werden nooit uitgevoerd.
Voor de situering van de woningen volgde de mijn van 
Beringen wel een hiërarchische logica. de prestigieuze 
ingenieursvilla’s met grote tuinen lagen vlak bij de ingang 
van de mijn zoals ook het park met de inmiddels afge-
brande directeurswoning. samen met ruime tweewoonsten 
aan de Koolmijnlaan en de stijlvolle bediendenwijk rond het 
Kioskplein dienden ze als visitekaartjes. de kleinere arbei-
derswoningen lagen bij elkaar in de achterliggende wijken.

DE tuinwijk
al vóór 1910 werden de eerste woningen gebouwd ten 
noorden van de mijnvestiging, langs de huidige stations-
straat en enkele parallele straten. Het waren kleine een-
voudige rijwoningen in viergroep en Mulhousewoningen. 
Hun oppervlakte bedroeg amper 50 m2. deze vroegste  
woningen zijn in betonblokken opgetrokken. Het mijn-
bedrijf beschikte toen immers wel over een eigen  
betoncentrale, maar nog niet over een steenbakkerij.

na de eerste wereldoorlog opteert mijntekenaar Huybrights 
voor de tuinwijkidee. Hij ontwierp een kleine tuinwijk, 
opgebouwd rond een half cirkelvormig plein aan de Laan op 
Vurten. in 1926 werd daar het scholencomplex opgericht. 
Vanaf het plein vertrekken gebogen straten, ondermeer 
naar een tweede centrum, het rondplein. de wijk werd later 
uitgebreid met twee parallelle straten in het noorden, en 
langs de ontdubbelde Laan op Vurten.
Het meest opvallend zijn de op de cottagestijl geïnspireerde 
tweewoonsten aan de alfred Habetslaan. in het vakwerk van 

de topgevel is echt hout gebruikt, net als andere gevel-
details als inkomluifels en veranda’s. Ook aan de architec-
tuur van de rest van de wijk werd veel aandacht besteed, 
ondermeer in de metselwerkdetaillering en gevelafwerking. 
Verschillende medewerkers van Huybrights ontwierpen er 
twee- en vierwoonsten, en enkele Mulhousetypes.

de wijk vormt een aangenaam, gevarieerd en samen-
hangend geheel, op enkele pijnlijke verbouwingswonden 
na. de straten zijn afgezoomd met bomen, de tuinen reiken 
tot aan de straat en zijn afgeboord met hagen, hekken en 
muurtjes. twee binnengebieden zijn ontsloten. de groen-
aanleg op het halfronde plein aan de school is verdwenen.
de stationsstraat was niet enkel de straat waar de eerste 
woningen werden gebouwd. Het was en is de plek van 
winkels en cafés, van ontmoeting en feesten, pal tussen 
woonwijk en de mijn. Hier waren ook de gemeenschaps-
voorzieningen en enkele logementshuizen. Later kwam er 
nog een moskee bij.

het stijlvolle kioskplein (1927-1929), ontworpen door 
adrien blomme, is het kroonstuk van de bouwactiviteiten 
van de beringse steenkoolmijn.

De meest oostelijke mijn 
van het kempens bekken, de 
‘Charbonnage de beeringen’ 
is in 1922 de tweede die in 
exploitatie gaat. hiervoor was 
de streek er één van heide en 
keuterboeren rond de dorpen 
beringen, koersel, beverlo en 
paal.

 1. Mijnterreinen
 2. eerste arbeiderswoningen
 3. ingenieurswoningen Koolmijnlaan
 4. directeursvilla en park
 5. tuinwijk
 6. Laan op Vurten
 7. Baltisch kamp
 8. Kioskplein
 9. eeuwfeestplein
 10. Gouden jubileumplein
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prEstigE vErsus EEnvouD
Naar het einde van de jaren ’20 zijn de bediendenwoningen 
rond het Kioskplein afgewerkt. dit pronkstuk van de cité 
is een realisatie van de Brusselse architect adrien Blomme, 
de ontwerper van de cité van winterslag. Het is een sym-
metrisch plan aan weerszijden van een parkje met kiosk. 
de stijlvolle tweewoonsten zijn gebouwd in een Vlaams 
historiserende stijl, met trapgevels en andere traditionele 
ornamenten. Ze liggen op regelmatige afstand van elkaar, 
verbonden door lage tuinmuurtjes met een bakstenen toe-
gangsboogje tussen de blokken. Het Kioskplein is het enige 
deel van alle mijncités dat het statuut geniet van beschermd 
dorpsgezicht.
Blomme en zijn zoon Yvan kregen in 1938 de opdracht voor 
het bouwen van het casino, aan het einde van het plein. dit 
omvatte ondermeer feest- en vergaderzalen, accommodatie  
voor film en theater en een restaurant. Door de oorlog 
vielen de werken stil. Het casino werd ingehuldigd in 1952. 
adrien Blomme was dan al 12 jaar overleden.

in 1930 werd nabij het voetbalstadion de wijk rond het 
driehoekige eeuwfeestplein ingehuldigd. deze wijk bestaat 
uit twee-, drie- en vierblokken, een logementshuis en het  
eeuwfeestgebouw. Zowel architecturale uitwerking als 
beeldvariatie waren hier behoorlijk vereenvoudigd. deze 
bouwfase werd afgesloten met het oprichten van de  
monumentale kerksite. de bouw startte in 1939 en werd  
4 jaar later voltooid. dit complex is sinds 1985 beschermd 
als monument.

DE koLEnsLag
Na de oorlog werden in het zogenaamde ‘Baltisch kamp’ 
zo goed en zo kwaad als mogelijk noodwoningen ingericht. 
Voorheen waren dat barakken voor krijgsgevangenen die 
tijdens de oorlog verplicht werkten in de mijn. Ondertussen 
zijn ze vervangen door woningen in baksteen. 

in diezelfde periode werd een nieuwe kolenslagcité op-
gericht. Het werd een geometrisch opgebouwd plan rond 
het gigantische diagonaal geplaatste vierkante Gouden 
jubileumplein. Het westelijke deel van deze wijk was op 
dat ogenblik nog in gebruik voor kolenopslag, en werd pas 
in de jaren 60 voltooid. de eerste woningen vertonen nog 
enige afwisseling en detaillering in het metselwerk. Bij de 
nieuwste woningen is vrijwel elke decoratie verdwenen. Het 
plein oogt schraal. de architectuur van de woningen, met 
slechts enkele types van tweewoonsten is erg eenvoudig.

EigEnhEiD bEwarEn
Eind jaren ’80 waren bijna al de woningen in de wijken ver-
kocht. in de daaropvolgende jaren werd druk gerenoveerd, 
verbouwd en bijgebouwd. Zeker in de tuinwijkcité is negen 
op tien van de woningen gerenoveerd, en dat is niet altijd 
op degelijke wijze gebeurd. de gemeentelijke diensten pro-
beren de aantasting door middel van een strikte toepassing 
van de vastgelegde bouwvoorschriften zo goed mogelijk in 
de hand te houden. Veel kwaad is al geschied en de mo-
gelijkheden en middelen voor de handhaving zijn beperkt. 
Voor het Kioskplein ligt dit anders omdat deze woningen 
onder de reglementeringen van Monumentenzorg vallen.
Om de eigenheid van de wijken zo veel mogelijk te bewaren, 
werden de bouwvoorschriften omgezet in een gemeente-
lijke verordening. de gemeenschapsgebouwen, zoals het 
eeuwfeestgebouw, regina Mundi en andere die aan de ge-
meente werden overgedragen, kregen een herbestemming 
voor sociale projecten. Voorts blijft zij investeren in de 
aanleg van de openbare ruimte om zowel het karakter als 
de leefbaarheid te bewaren, met ondermeer het vervangen 
van laanbeplantingen en het inrichten van speelpleintjes.

o cottagewoningen in de oude tuinwijk.

o in 1930 wordt de wijk rond het eeuwfeestplein gebouwd. 
het zijn kleine arbeiderswoningen met eenvoudige baksteen-
decoraties, en een beperkte afwisseling van woningtypes.

Met de Mijncités  
naar de 21ste eeuw

De mijnen zijn verdwenen, maar de cités gaan verder de toekomst in.  
hoe kunnen zij nieuwe behoeften, leefgewoonten en uitdagingen aan,  
zonder hun karakter en kwaliteiten te verliezen?



7574

Een kleine honderd jaar geleden werden in de cités 
de eerste woningen gebouwd. Deze bouwactiviteit 
duurde met tussenpozen, veertig jaar. vandaag zijn 
er geen mijnwerkers meer, en het verband tussen 
de wijken en de mijnen is steeds minder zichtbaar. 
De mijnen zijn gesloten, maar de cités gaan mèt hun 
bewoners verder de toekomst in.

de uitdagingen  
Van Morgen

Het spreekt vanzelf dat de woningen 
uit die tijd niet meer voldoen aan de 
normen van comfort en leefbaarheid  
van vandaag en morgen. nieuwe uit-
dagingen dienen zich aan: andere leef-
gewoonten en gezinssamenstellingen, 
hedendaags energiebeheer, nieuwe 
technologieën, nieuwe materialen, ver-
anderende mobiliteit en zo meer. Ook 
de cités staan voor deze uitdagingen. 
Het spreekt vanzelf dat sommige van 
deze aanpassingen zichtbaar zullen 
zijn. de opgave is deze veranderingen 
te verzoenen met de zorg voor het erf-
goed en voor de waarden en kwalitei-
ten van de wijken. 

hEDEnDaags comfort
de woningen in de cités waren meest-
al zeer eenvoudig van opvatting: een 
woonruimte waar ook gekookt werd, 
een zitkamer, en twee of meer slaap-
kamers. toilet en bergruimte lagen 
vaak buiten in de achterbouw. Vandaag 
zijn de gezinnen meestal kleiner en 
leven mensen anders in hun woning. 
de woning is veel meer geworden dan 

een plek om te eten en te slapen. een 
badkamer is nu onmisbaar. Ouders en 
kinderen hebben nood aan privacy en 
ruimte voor zichzelf. de leefruimten 
krijgen meer aandacht. Mensen willen 
graag een hobbykamer, een veranda en 
zo meer. dat maakt uitbreiding van de 
woon oppervlakte vaak noodzakelijk. 
stedenbouwkundige regels en de tuin-
wijkbouwvoorschriften beperken de 
uitbreidingsmogelijkheden. Meestal 
wordt bij een uitbreiding meteen het 
maximale toegelaten volume inge-
nomen. er wordt daarbij niet altijd  
rekening gehouden met de invloed  
ervan op het bestaande volume van 
de woninggroep. afhankelijk van het  
materiaalgebruik en de gevelcompo-
sitie, kan het oorspronkelijk volume 
hierdoor uit evenwicht raken.

Ook technisch is vrijwel alles veran-
derd. Vroeger stond de kolenstoof 
centraal voor het verwarmen van de 
leefruimten. nu hebben we centrale 
verwarming die alle leef- en slaap-
ruimten bedient. Voor een groter gezin 

is een tweede badkamer of douchecel 
geen overbodige luxe meer. Op zol-
ders worden nieuwe kamers ingericht, 
met dakvlakramen of kapellen. Zonne-
boilers en zonnepanelen worden stil-
aan gemeengoed. Op vele citéwonin-
gen prijken schotelantennes, meestal 
van allochtone gezinnen die hiermee 
het contact met de thuis cultuur willen 
bewaren. 
Vele van deze nieuwe noden heb-
ben ook gevolgen voor het uitzicht 
van de woningen, het huizenblok en 
het straatbeeld. Hoe sterker de vorm-
kwaliteiten van de woningblokken, hoe 
meer aandacht moet worden besteed 
opdat deze ingrepen de samenhang en 
de harmonie niet verstoren.

EnErgiE En isoLatiE
Bij de oprichting van de citéwoningen  
was er van energiebesparing nog lang  
geen sprake. isolatie van ramen, muren 
of daken bestond niet. de kolenstoof 
in de huiskamer brandde volop, en 
voor het overige was het in de winter 
koud in huis. een hedendaagse woning 

zowel de oorspronkelijke invulling als de hedendaagse  
renovatie geven op zichzelf een aangenaam geheel.

deze sobere hedendaagse uitbreiding laat  
de cottagewoning in zijn waarde.
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vraagt warmtecomfort en zuinigheid.

de oude houten ramen, met hun kleine 
verdelingen en enkel glas, zijn groten-
deels vervangen door houten, alumi-
nium of kunststoframen. Hiermee ver-
dwenen ook de fijne kruisverde lingen 
tussen de glasplaten, omdat deze met 
de huidige dubbele beglazing niet 
meer betaalbaar zijn. Om een gelijk-
aardig effect te bereiken vervangt men 
die vaak door opgekleefde latten of 
een inwendige kruisverdeling tussen 
de beide glasplaten. Maar ook zon-
der deze verdelingen kan een modern 
raam met goede proporties uitstekend 
passen in de gevelcompositie. 
Ook daken en muren moeten worden 

geïsoleerd. dakisolatie is onzicht-
baar. Voor de muren is het zoeken 
naar technieken die zowel efficiënt en 
technisch mogelijk zijn, en tegelijk het 
uitzicht van de woning niet aantasten. 
waar mogelijk kan onderzocht worden 
om bepaalde ingrepen op zijn minst 
per huizenblok uit te voeren. daardoor 
blijft de onderlinge harmonie bewaard.

Ook technieken voor energieopwekking 
zijn nog in volle evolutie. Misschien 
is het binnenkort zelfs mogelijk en  
betaalbaar om collectieve systemen toe 
te passen voor opwekking van elektri-
citeit, water- en woningverwarming 
met zonnepanelen, warmtepompen en 
zo meer.

DE niEuwE gEZinnEn
Vroeger werden de woningen meestal 
bewoond door gezinnen met kinderen.  
soms werden daar nog een aantal  
logeurs aan toegevoegd.
Grote gezinnen worden steeds zeld-
zamer, ook bij migranten. Veel van de 
bewoners zijn gepensioneerde mijn-
werkers. nu de kinderen het huis uit 
zijn, wordt de woning in sommige ge-
vallen te ruim. Ook het aantal alleen-
staanden en eénoudergezinnen neemt 
toe. Voor zogenaamde nieuw samen-
gestelde gezinnen, waar permanent 
of enkel tijdelijk veel kinderen kunnen 
aanwezig zijn, wordt de woning dan 
soms weer wat krap.

Levenslang wonen is nu het actiewoord. 
sommige oudere bewoners kunnen 
bijvoorbeeld de vaak steile smalle trap 
niet meer op. Voor rolstoelen, aange-
past sanitair en andere hulpmiddelen 
moeten serieuze aanpassingen gebeu-
ren. woningaanpassingen en oplossin-
gen als zorgwonen en kangoeroewonen 
worden gestimuleerd en winnen veld.

Vele woningen zijn dus niet meer aan-
gepast aan de noden van de huidige 
gebruiker. Verhuizen is zeker niet al-
tijd de voorkeursoplossing. de meest 
geschikte verbouwing of aanpassing 
hangt af van het woningtype en van de 
specifieke behoefte van de bewoners. 
in sommige gevallen is het toegelaten 
volume van de uitbreiding hiervoor 
meer dan ruim voldoende, in andere 
is het misschien te krap. woning-
opslitsing is in de meeste gevallen  
niet toegelaten.
Het huidige vergunningenbeleid is niet 
altijd toegespitst op deze specifieke 
behoeften. in een aantal gevallen is het 
te overwegen om gewenste kwaliteiten 
te laten voorgaan op de rechtlijnigheid 
van algemene regels.

mobiLitEit
Zelfs bij het oprichten van de laatste 
wijken was een eigen auto voor de be-
woners nog een verre toekomstdroom. 
intussen heeft haast elk gezin een auto, 
soms zelfs een tweede. dit zorgt voor 
veel parkeerbehoefte, waarmee bij het 

georges Vandegoor
62 jaar
winterslag
is grafisch vormgever van  
opleiding en heeft het huis  
gekocht waar hij als student  
van droomde.

“De ziel, de sfeer van het huis 
moet je behouden. Als je door de 
tuinwijk wandelt, zie je prachtige 
lanen en huizen. Alle huizen zijn 
op elkaar afgestemd, in zijn geheel 
is dit prachtig. Je gaat hier precies 
een beetje terug in de tijd en zo 
ben ik wel, wat romantisch.”

“De woning is deel van een drie-
woonst en behoort tot de eerste 
woningen van Winterslag. Het huis 
is zelf ontworpen en nog bewoond 
door Adrien Blomme, die de cité 
tekende naar het model van de 
Engelse tuinwijken. Het huis is  
nu bijna 100 jaar oud.”

Georges

ontwerpen van de wegen allicht geen 
rekening werd gehouden. een aan-
tal woonstraten zijn al heraangelegd. 
Meestal gaan de aangelegde parkeer-
stroken ten koste van het aanwezige 
groen. 
Op vele plaatsen zijn de hagen en voor-
tuinen verdwenen, en staat de auto ge-
parkeerd op eigen terrein en dicht bij 
de voordeur. Hierdoor wordt de vloei-
ende binding tussen de verschillende 
huizenblokken verstoord. 
aangebouwde of losstaande garages 
en carports komen het meest voor. in 
het beste geval sluit de vormgeving 
daarvan aan bij de woning. dikwijls 
gaat het over een rijke variatie aan 
zelfgetimmerde of geprefabriceerde 
constructies, opgetrokken uit de meest 
uiteenlopende materialen. Ze zijn be-
reikbaar via de straat of achterliggende 
stegen. Vaak zijn de stegen breder ge-
maakt, zodat hier ook de hagen ver-
dwenen zijn en de binnengebieden er 
vaak chaotisch bijliggen.

Oplossingen hiervoor liggen niet voor 
de hand. Gecentraliseerde parkeerter-
reinen zijn niet aantrekkelijk voor be-
woners. de gedroomde oplossing is 
het streven naar een nieuwe mobiliteit: 
een verminderd autopark en een effi-
ciënt en gebruiksvriendelijk openbaar 
vervoer.

zonnepanelen zijn in deze tijd een 
steeds meer gangbaar gegeven, en 
zullen ook binnen de cités hun intrede 
doen.

o een citéwoning verbouwd tot  
kangoeroewoning in de tweede cité 
van winterslag.

o hedendaagse uitbreiding in 
winterslag.
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oVer wat Mag  
en kan

de meeste verbouwingen zijn aan  
regels gebonden. Vooral in de tuin-
wijken zijn goede ingrepen niet altijd 
zo eenvoudig, en bovendien niet altijd 
toegelaten. Het is aangeraden van bij 
de start van de plannen inlichtingen te 
vragen bij de gemeente over wat mag 
of niet mag.
Voor de meeste kleine verbouwingen is 
de bijstand van een architect niet ver-
eist. toch is het nuttig om een architect 
onder de arm te nemen, die enige voe-
ling heeft met de specifieke eigenheid 
en waarde van de mijncités. dat geldt 
zeker bij verbouwingen die het uit-
zicht van de woning veranderen. eerst 
en vooral zoekt hij samen met zijn 
opdrachtgever de juiste oplossingen,  
rekening houdend met de wensen, 
het budget, en vooral de kwalitatieve  
normen die een juiste inpassing in de 
wijk vereisen. de architect zorgt dan 
voor de plannen en de juiste samen-
stelling van de bouwaanvraagdossiers, 
en later voor de begeleiding van de uit-
voering van de werken. 

bELEiD En rEgELgEving
de mijngemeenten zijn bezorgd om 
het behoud en de ontwikkeling van de 
mijncités. de instrumenten die ze ter 
beschikking hebben voor een specifiek 
beleid binnen de tuinwijken zijn echter 
beperkt.
Het Vlaamse codex ruimtelijke Orde-
ning legt op voor welke werken een 
stedenbouwkundige vergunning moet 
worden aangevraagd, en voor welke 
werken de medewerking van een ar-
chitect vereist is. deze regels zijn voor 
iedereen en in elke wijk geldig. elke 
gemeente moet dit decreet toepassen.
daarnaast moet de gemeente beoor-
delen of de werken strijdig zijn met de 
goede ruimtelijke ordening, en of de 
‘draagkracht’ van een plaats niet wordt 
overschreden. dat kan betekenen dat 
men bijvoorbeeld kijkt naar gewenste 
beeldwaarde, homogeniteit en harmo-
nie.
een aantal werken aan de buitenzijde 
en aan het aanzicht van de woning zijn 
vrijgesteld van vergunning. Het vervan-
gen van dakpannen in dezelfde kleur, 

aanbrengen van pleisterwerk of steen-
strips of schilderen van de gevels zijn 
daar voorbeelden van. in het verleden 
hebben vele huizengroepen in de cités 
daardoor hun samenhang verloren. een 
kakofonie van kleuren en materialen is 
het resultaat. Het is belangrijk dat de 
verbouwer hierin zijn verantwoorde-
lijkheid neemt en verder kijkt dan zijn 
eigen voordeur. de woninggroepen 
zijn immers als een geheel ontworpen. 
een verbouwing moet dan ook met het 
geheel van de woningen aansluiten.

de overheid kan een aantal middelen  
aanwenden om haar bouwkundig 
patri monium voor verlies te behoeden. 
Zo kunnen gemeenten de zorg voor 
hun erfgoed juridisch verankeren in 
een ruimtelijk uitvoeringsplan (ruP). 
Een RUP, dat de vroegere BPA’s (Bij-
zonder Plannen van aanleg) vervangt, 
geeft uitvoering aan het gemeentelijk 
structuurplan (GRS). In zo’n GRS kan 
de strategie voor het beleid omtrent  
de tuinwijken worden opgenomen.  
Ook kunnen zij gemeentelijke verorde-

De mijncités zijn levende wijken. woningen worden 
onderhouden, verbouwd, en aangepast aan de 
behoeften. De wijken mogen dan wel een deel van 
het mijnerfgoed zijn, ze zijn geen museum zoals 
bokrijk. maar al is het je eigen woning, toch mag 
je er niet zomaar mee doen wat je wilt. Erfgoed is 
immers een beetje van iedereen.

ningen uitvaardigen. Hierin kunnen ze 
voor afgebakende gebieden bouwvoor-
schriften opstellen van bouwkundige 
of esthetische aard. Ook voor wette-
lijk beschermde gebouwen, dorps– en 
stadsgezichten of landschappen zijn er 
bijkomende regels. in al deze gevallen 
kunnen de wettelijke vrijstellingen van 
vergunning worden beperkt.
Het ideale scenario is dat de gemeen-
te een strategisch beleid omtrent het 
mijnpatrimonium opneemt in het 
struc tuurplan, en het erfgoedbeleid 
integreert in het globale ruimtelijk  
beleid.

Maar een zorgzaam beleid is gedoemd 
te mislukken zolang de bewoners niet 
geloven in de bedoelingen ervan. de 
mensen kunnen maar van iets hou-
den als ze het kennen en begrijpen. 
de mensen zullen er maar zorg aan  
besteden als ze er van houden. daar-
om is het de taak van het beleid om de 
verhalen en betekenissen duidelijk te  
maken met alle mogelijke middelen. 

statige ingenieurswoningen te eisden.

schaduw en beslotenheid onder de kastanjebomen.
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er zijn vele systemen van premies en belastingsvoordelen 
voor diverse werken aan de woning. we behandelen ze hier 
niet in detail, want ze veranderen snel. 

• Er zijn premies voor energiebesparende maatregelen van 
uw netbeheerder, zoals isolatie en verwarmingsinstallaties 
met hoog rendement. 

• De Vlaamse regering biedt een renovatiepremie aan voor 
de verbetering van de woonkwaliteit. daarnaast geeft zij 
ook ondermeer een dakisolatiepremie. 

• De federale overheid geeft belastingsvoordelen voor 
bepaalde energiebesparende werken. 

• Ook zijn er premies voor aanpassingswerken voor 
levenslang wonen en voor mensen met een handicap, 
ondermeer van de provincie Limburg. 

• Voor woningen in een beschermd dorpsgezicht zijn er 
onderhoudspremies. 

behouden of versterken van de homo-
geniteit van de wijken. 
de voorschriften steunen op alge-
mene principes, maar werden voor de 
verschillende mijngemeenten op maat 
gemaakt van de betreffende wijken en 
van de beleidsprioriteiten. in sommige 
gemeenten zijn deze in een gemeen-
telijke verordening gegoten, in Genk-
winterslag zijn ze verankerd in een 
BPa. 

Met de bouwvoorschriften werden de 
grenzen vastgelegd waarbinnen uit-
breidingen kunnen worden uitgevoerd. 
Ook kwamen er voorschriften in ver-
band met materialen en toegelaten 
ingrepen aan de woning. Zo laten ze 
uitbreidingen enkel op het gelijkvloers 
toe, met een maximale maat voor de 
hoogte, breedte en diepte, afhankelijk 
van het type woning en aan te passen 
aan de aangrenzende bebouwing en de 
perceelsvorm. de materiaalkeuze moet 
deze van het oorspronkelijke zo veel 
mogelijk benaderen. 
in de mijncités van Genk zijn voor de 
uitbreidingen enkel platte daken toe-
gestaan, terwijl in andere ook hellende 
daken mogelijk zijn als deze gecoör-
dineerd per huizengroep worden toe-
gepast. Vrijstaande muren dienen met 
gevelmaterialen te worden afgewerkt. 
de aanzet tussen het oorspronkelijk 

volume en het nieuwe gedeelte moeten 
vormelijk geaccentueerd worden met 
een terugsprong of een ander vorme-
lijk element. 

afmetingen van ramen mogen niet 
worden gewijzigd. nieuw schrijnwerk 
moet dezelfde kleur en verdeling heb-
ben als het oorspronkelijke. nieuwe 
daken moeten dezelfde materialen en 
kleurafwerking krijgen. nieuwe dak-
kapellen zijn toegelaten als ze in het 
oorspronkelijk type aanwezig waren.

de bouwvoorschriften beperken ook 
een aantal niet-vergunningspichtige 
werken, al kunnen deze slechts afge-
dwongen worden indien ze wettelijke 
kracht krijgen door een gemeentelijke 
verordening of een BPa of ruP. Zo la-
ten zij bijvoorbeeld het pleisteren of 
aanbrengen van steenstrips niet toe.

Ook het gebruik van afsluitingen als 
hagen en tuinmuren wordt geregle-
menteerd, net als de afmetingen en in-
planting van garages of bijgebouwen. 
Verkaveling van de percelen of splitsen 
van woningen zijn niet toegelaten, be-
halve voor zorgwonen of kangoeroe-
wonen. 

de voorschriften kunnen afwijken in 
elke gemeente, bijvoorbeeld inzake  

gEmEEntELijk bELEiD
Het is aan de gemeentebesturen om 
te bepalen wat de draagkracht van een 
wijk of buurt is. Zij bepalen waar ze met 
de mijncités naartoe willen en leggen 
het kader vast waarbinnen bepaalde 
ingrepen aan woningen en woonom-
gevingen kunnen gebeuren. Het is een 
moeilijke oefening om het evenwicht te 
vinden tussen behoud van het erfgoed, 
het opwaarderen van de leefkwaliteit 
en het tegemoetkomen aan de behoef-
ten van de bewoners.

de prioriteiten in de beleidskeuzes 
kunnen voor ieder gemeente verschil-
len. Genk en Maasmechelen, waar de 
oudste en grootste mijncités gelegen 
zijn, voeren een actief beleid voor het 
behoud en de herwaardering van de  
cités. andere gemeenten leggen de 
prioriteit bij de bevordering van de 
leefbaarheid, en trachten de eigenheid 
van hun cités zo goed als mogelijk te 
bewaren door de toepassing van de 
bouwvoorschriften. welk het beleid ook 
is, belangrijk is dat bewoners zich be-
wust worden van de waarden en kwa-
liteiten van hun wijken. de rol van de 
overheid is dus niet enkel het opleg-
gen van regels, maar ook een rol van  
sturen, sensibiliseren en stimuleren.
eén van deze initiatieven is ondermeer 
het begeleiden en informeren van de 

bouwdiepte. de gemeenten hebben  
tevens de vrijheid om afwijkingen toe 
te staan, mits goede argumentatie door 
de ontwerper. 
de bouwvoorschriften zijn een bruik-
baar en duidelijk instrument gebleken 
als leidraad bij renovaties. de zwakte 
is dat zij vrijwel eensluidend zijn voor 
alle wijken en wijkdelen. Hierdoor is 
het niet altijd mogelijk om kwalitatieve 
ontwerpen die afwijken van de voor-
schriften, een kans te geven.

naast de gemeentelijke en andere overheden zoals de 
erfgoedcel van de provincie Limburg en de Limburgse afde-
ling ruimte en erfgoed van de Vlaamse gemeenschap, zijn 
er nog tal van verenigingen en diensten die de zorg voor 
het mijnerfgoed promoten, de verhalen registreren en ze 
bekendmaken bij de bewoners en het grote publiek. Musea 
conserveren en stellen de voorwerpen tentoon. archie-
ven maken het mogelijk oude verhalen te reconstrueren. 
Verenigingen en heemkundige kringen bewaren verhalen 
en verspreiden ze. stichtingen organiseren activiteiten rond 
het mijnverleden en dit van de cités en haar bewoners.

een greep uit het aanbod: Het Vlaams Mijnmuseum, in de 
mijngebouwen van Beringen toont het werk in de onder-
grond, ondermeer met de reconstructie van een onder-
grondse mijngang. Het Museum van de Mijnwerkers toont 
in een authentieke mijnwoning te eisden hoe het dagelijks 

leven van de koolputter er uit zag. dit is een initiatief van 
de stichting erfgoed eisden, dat ook archieven beheert en 
begeleide wandelingen door de cité verzorgt. daarnaast 
zijn er nog meer kleine musea o.m. in Houthalen en water-
schei. Vzw Het Vervolg zet culturele projecten op rond de 
mijngeschiedenis, en neemt initiatieven als het Kolenspoor 
en Sleutelfiguren, waar je bij de verteller thuis ontvangen 
wordt met authentieke verhalen uit het mijnverleden. de 
erfgoedcel Mijn-erfgoed tenslotte heeft als opdracht een 
duurzaam erfgoedbeleid uit te bouwen voor de vijf mijn-
gemeenten en het cultureel erfgoed in kaart te brengen en 
te ontsluiten.

Op dit ogenblik zijn de archieven nog vrij verspreid en niet 
altijd geordend, in zoverre ze niet bij de sluitingen zijn 
verloren gegaan. de grootste verzameling bevindt zich in 
het rijksarchief te Hasselt.

o eénvoudige maar krachtige detaillering. o cottage-stijl naar engels voorbeeld.

kandidaat-verbouwers. sommige ge-
meenten doen dit aan het loket van de 
bouwdiensten, andere doen beroep op 
het infocentrum wonen van vzw stebo. 
Hun architecten begeleiden de kandi-
daat-verbouwers zowel op ontwerp- 
en technisch gebied bij hun project als 
bij de aanvraag van de vergunning. de 
sociale adviseurs geven inlichtingen en 
bijstand bij de aanvraag van alle mo-
gelijke premies en belastingsvoorde-
len. deze diensten zijn gratis. in som-
mige gevallen stelt deze dienst tegen 
een vergoeding ook de bouwaanvraag-

dossiers voor kleine werken op.

DE bouwvoorschriftEn
In de jaren ’90 werden door een werk-
groep de zogenaamde bouwvoor-
schriften voor de cités opgesteld. 
Hierin zaten ambtenaren van de mijn-
gemeenten en de provincie, deskun-
digen van het architectuurinstituut en 
het infocentrum wonen van stebo. Met 
deze voorschriften wilden ze de eigen-
heid van de mijncités zo goed als mo-
gelijk bewaren. Hun vertrekpunt was 
respect voor de oude typeringen en het 

• sommige gemeenten geven nog eens aanvullende premies 
voor een aantal werken. Voor uw eigen situatie zijn  
ondermeer volgende websites interessant:  
www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be

sommige premies of voordelen zijn combineerbaar: u 
krijgt dan voordelen vanuit verschillende hoeken voor één 
en dezelfde ingreep.
Alle premies hebben specifieke voor waarden en moeten 
met de juiste formulieren en bijlagen worden aangevraagd. 
Om van sommige premies of voordelen te kunnen genie-
ten, en ook van het verlaagde Btw-tarief van 6%, moeten 
bepaalde werken worden uitgevoerd door een geregis-
treerd aannemer! een aantal premies zijn afhankelijk van 
uw inkomen, andere dan weer niet.
de woonloketten van de gemeente kunnen u de meest 
recente informatie verstrekken. Ze helpen u ook bij het 
wegwijs te worden uit alle formulieren en procedures.

PreMies en Voordelen de erFgoedzorgers
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jan en bea Vangesselen
60 jaar en 56 jaar
winterslag
geboren, getogen en wonen  
nog steeds in dezelfde wijk.

“Zo een opwaardering is goed, 
maar laat ons wel hopen dat de  
gewone mensen en de oorspron-
kelijke bewoners hier nog kunnen 
blijven wonen in de toekomst.”

“Winterslag is altijd onze thuis en 
ons dorp geweest. Ik kan me niet 
voorstellen om ergens anders te 
wonen. En dat is niet zozeer omdat 
de wijk een bijzondere waarde zou 
hebben, maar gewoon omdat we 
ons thuisvoelen.”

Jan en Bea

de volledige lijst van werken die 
vrijgesteld zijn van vergunning kan 
worden bekeken op de website van de 
Vlaamse overheid http://www2.vlaan-
deren.be/ruimtelijk/vergunningen/
index.html. Het is aangeraden vooraf 
inlichtingen te vragen bij de bouw-
dienst van uw gemeente.

Het voornaamste instrument om het bouwkundig erfgoed 
te bewaren is de wettelijke bescherming als monument of 
als beeldbepalend pand binnen een dorps- of stadsgezicht. 
een gebouw of een groep van gebouwen met zijn bijho-
rende omgeving als tuin, hagen, afsluitingsmuren, plein 
worden beschermd omdat ze een erfgoedwaarde hebben. 
deze erfgoedwaarde kan van artistieke, wetenschappelijke, 
historische, volkskundige, industrieel-archeologische en 
sociaal-culturele aard zijn. 
de eigenaar van een monument of van een in een dorps-  
of stadsgezicht gelegen beeldbepalende pand, heeft als 
enige verplichting om zijn eigendom te onderhouden als 
een goede huisvader. 

Op dit ogenblik geniet binnen de mijncités enkel het Kiosk-
plein te Beringen en de aansluitende voormalige directeurs-
woning het statuut van beschermd dorpsgezicht. daarnaast 
zijn de mijnkathedralen van Beringen, eisden en Zwartberg 
beschermd als monument.

Voor de meeste werken aan een  
woning is in principe een bouwver-
gunning nodig. toch mogen bepaalde 
werken zonder vergunning worden uit-
gevoerd, als ze niet strijdig zijn met de 
geldende regelgeving: verkavelings-
plannen, BPa (Bijzonder Plan van aan-
leg), ruP (ruimtelijk uitvoeringsplan), 
verordeningen of regelgeving van het 
burgerlijk wetboek, Monumenten & 
Landschappen en dergelijke.

de meest voorkomende vergunnings-
vrije werken zijn de volgende:
• Onderhouds- en instandhoudings-

werken: alle werken die nodig zijn 
om het gebouw in goede staat te 
houden of te brengen, als ze geen 
betrekking hebben op de construc-
tieve elementen. een voorbeeld: ra-
men of dakbedekkingen vervangen 
door identieke nieuwe ramen of dak-
bedekkingen mag wél, maar spanten 
of dragende balken vervangen mag 
niet zonder vergunning.

• Binnenwerken, als ze geen construc-
tieproblemen kunnen veroorzaken. 
Openingen in dragende muren kun-
nen dus niet zonder vergunning. Het 
gebruik van het gebouw mag echter 
niet wijzigen, noch het aantal woon-

gelegenheden.
• technische installaties zoals centrale 

verwarming of sanitair.
• dakvlakramen in het dakvlak voor 

maximaal 20% van de oppervlakte 
van het dakvlak.

• Fotovoltaïsche zonnepanelen en 
zon ne boilers.

• Zonneschermen en voorzetrolluiken.
• Het kaleien of pleisteren van de ge-

vels, of het plaatsen van steenstrips.
• Ondergrondse constructies, op mi-

nimum één meter van de omliggen-
de perceelsgrenzen, zoals brand-
stoftanks, regenwaterreservoirs of 
septische putten.

• Maximaal één houten constructie 
in de achtertuin – bijvoorbeeld een 
tuinhuisje of duiventil – enkel gelijk-
vloers en een maximum oppervlakte 
van 10 m2. 

• eén serre of volière met dezelfde 
voorwaarden.

• Open pergola’s, tuinornamenten, 
speel toestellen, ...

• een siervijver van maximaal 30 m2.
• Verhardingen van maximaal 50 m2, 

zoals een terras in de achtertuin, 
tuinpaden of verhardingen voor toe-
gangen en opritten.

• …

wErkEn DiE u mag uitvoErEn ZonDEr vErgunning mEt of ZonDEr huLp van EEn architEct?

Voor de meeste bouw- en verbou-
wingswerken is de medewerking van 
een architect wettelijk verplicht voor 
het opstellen van de plannen en de 
controle op de werken. Maar ook zijn 
er een aantal gevallen waar u zelf het 
bouwaanvraagdossier mag samenstel-
len. 
toch kan een architect ook bij een 
klein project heel wat meerwaarde 
brengen. Zijn gespecialiseerd advies 
levert soms zoveel besparingen op  
dat die opwegen tegen het ereloon. 
de kwaliteit van de werken zal er in de 
meeste gevallen wel bij varen. als de 
bijstand van een architect vereist is, 
geldt dat voor het opmaken en onder-
tekenen van de plannen en voor de 
controle op de uitvoering. de architect 
blijft tien jaar verantwoordelijk voor 
fouten in het concept en controle.
 
de bijstand van een architect is  
ondermeer niet verplicht in volgende 
gevallen:
• werken die niet vergunningsplichtig 

zijn.
• werken aan de buitenzijde van de 

woning, voor zover ze geen invloed 
hebben op de stabiliteit en de draag-
constructie van het gebouw:

 - aanbrengen en wijzigen van raam- 
en deuropeningen

 - aanbrengen van een nieuwe ge-
velsteen, buitenbepleistering of 
dergelijke

 - dakuitbouwen kleiner dan één 
vierde van het dakoppervlak

 - zonnepanelen, dakvlakramen, 
schotelantennes, zonnetenten, …

• Veranda, dierenhok, serre of garage 
kleiner dan 30 m2 en als dit geen 
constructieproblemen oplevert aan 
bestaande gebouwen of de stabili-
teit wijzigt. de kroonlijsthoogte en 
nokhoogte mogen maximaal 3 m en 
4,50 m bedragen.

• siervijvers, verhardingen, opritten, 
afsluitingen.

• Bovengrondse brandstoftanks.
• een zwembad van max. 150 m2, op 

minimaal 2 m van de perceelsgren-
zen.

• de wijziging van de hoofdbestem-
ming van het gebouw en van het 
aantal woongelegenheden. 

• …

de volledige lijst kan worden nageke-
ken op: http://www2.vlaanderen.be/ 
ruimtelijk/wetgeving/uitvoerings-
besluiten/architect2009.doc.

De verschillende mijncité’s van Beringen, Eisden, Houthalen, 
waterschei, winterslag, Zolder en Zwartberg zijn opgeno-
men in de inventaris van het Bouwkundig Patrimonium. dit 
is een lijst met gebouwen met erfgoedwaarde, zonder dat 
ze daarom ook altijd beschermd zijn. deze inventaris is 
‘vastgesteld’, wat betekent dat ze niet mogen afgebroken 
worden. Het is de bedoeling dat in de toekomst delen van 
de mijncités een vorm van bescherming krijgen.
Privépersonen of gemeentebesturen kunnen vragen om 
een herwaarderingsplan op te maken voor gebouwen of 
groepen van gebouwen die in een beschermd dorps- of 
stadsgezicht gelegen zijn. Zodra dit herwaarderingsplan 
is goedgekeurd door de Minister bevoegd voor Onroerend 
erfgoed, kan er een onderhoudspremie toegekend worden 
voor werkzaamheden aan erfgoedelementen en erfgoed-
kenmerken.

Voor al uw vragen hier omtrent kan u terecht bij de dienst 
Onroerend erfgoed van het Vlaamse Gewest, Vlaams Huis, 
Koningin astridlaan 50/1, 3500 Hasselt, tel. 011 74 22 20

wettelijke bescherMing
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bouwvoLumEs
wijzigingen aan het hoofdbouw volume 
van een woninggroep zijn bijzonder 
delicaat, en daarom vaak niet toege-
staan. Verhoging van een gevel, wij-
zigingen van de dakvorm, of allerlei 
uitbreidingen als erkers of dakkapellen 
kunnen het volume uit evenwicht bren-
gen. een verhoging van de gevel, bij-
voorbeeld om een extra verdieping in 
te brengen, kan dit evenwicht in gevaar 
brengen. Ze wijzigt ook het karakter en 
de schaal van het gebouw ten opzichte 
van de omringende gebouwen.

gEvELs
Zeker voor gevels die met zorg en  
variatie werden ontworpen, zijn wijzi-
gingen vaak niet toegelaten. Ook hier 
is de gevel van de woninggroep als 
één geheel ontworpen. de elementen  
van de ene woninggevel zijn dan afge-
stemd op de rest van de woninggroep. 
raam- en deuropeningen zijn de voor-
naamste elementen die de compositie 
van de gevel bepalen. Hun vorm en 
grootte bepalen de schaal van de wo-
ning, het ritme van de groep, de open- 
of geslotenheid, en de verticaliteit of 
horizontaliteit. een verhoging van één 
of meer ramen kan de ‘richting’ van 

renoVeren:  
aan de slag

een gevel compleet veranderen. 
de lijnen van dorpels of lateien ver-
binden de vensteropeningen van de 
verschillende woningen van de groep. 
dit wordt nog versterkt als er door-
lopende lijsten in baksteenrollagen of 
cementering zijn aangebracht. door-
breking hiervan, bijvoorbeeld door 
een raam te verhogen, schaadt de 
samenhang. dat kan het evenwicht 
tussen horizontaliteit en verticaliteit 
verstoren. Ook het doorlopen van de 
kroonlijsten speelt hierin een rol. Het 
spreekt vanzelf dat de beoordeling 
voor voorgevels en zijgevels die in 
het volle zicht liggen, strenger zal zijn  
dan voor achtergevels.

uiteraard speelt het materiaal en de 
kleur ook een grote rol. Pleisteren 
of schilderen van één woning in een 
groep, doet het geheel onvermijdelijk 
uit elkaar vallen. de meeste citéwo-
ningen zijn in rood-bruine baksteen 
op getrokken, sommige waren geschil-
derd. toepassing van een ander mate-
riaal of kleur kan de homogeniteit ver-
storen. in sommige gevallen – meestal 
in woninggroepen met beperkte de-
taillering of decoratie - kan het dan 
weer de samenhang van een groep 

o drie renovaties: één individueel, en 
twee collectieve met pleisterwerk en 
voorzetgevel.

o een gevelverhoging verandert de 
schaal van de woning en verbreekt de 
samenhang van de groep.

bevorderen, omdat littekens van vorige 
verbouwingen zo kunnen worden weg-
gewerkt. 
in sommige wijken waren de woning-
blokken al vanaf het begin geschil-
derd: wit, maar ook okergeel, groen 
of roze, zoals bijvoorbeeld in winter-
slag. Hier en daar zijn de sporen daar-
van nog zichtbaar. Het kleurenspel gaf  
een bijkomende dynamiek aan de wijk.  
nieuw schilderwerk heeft uiteraard pas 
zin als dit voor het volledige bouwblok 
gebeurt.

DakEn
Van op een afstand bekeken, maakt de 
globale aanblik van de daken een van 
de meest bepalende gehelen van vlak-
ken en kleuren uit van de samenhang 
van de wijk of buurt. daken zijn dus 
een belangrijk element in de homoge-
niteit die de de cités ooit zo kenmerkte. 
Zeker van de oudere woningen zijn de 
meeste dakbedekkingen reeds vervan-
gen, vaak met de meest uiteenlopende 
kleuren en materialen. Bij het vervan-
gen van de daken is het aangewezen 

gevelrenovatie met respect voor de 
oorspronkelijke vormgeving.

het soort dakpannen, in vorm, grootte 
en kleur te kiezen, die deze samenhang 
het beste dient, al is dat soms niet de 
originele kleur.

Het aanbrengen van dakvlakramen, 
zonnepanelen of zonnecollectoren is 
in de meeste wijken aan voorschrif-
ten onderworpen. Verbouwers wenden 
zich dus best eerst tot de diensten van 
de gemeente. uiteraard is het niet mo-
gelijk deze enkel op het dakvlak van 
de achtergevel te plaatsen: zonne-
panelen vergen immers een zuid-
oriëntatie, terwijl dakvlakramen beter  
niet zuidelijk gericht zijn. de gemeente 
bepaalt in functie van invloed op de 
beeldwaarde van de buurt in welke ge-
vallen ze kunnen worden toegestaan. 
Voor zonnepanelen winnen ook de in 
het dakvlak geïntegreerde systemen en 
de systemen voor platte daken steeds 
meer veld. deze verstoren het beeld 
veel minder. de technische ontwikke-
lingen rond systemen van zonnewinst 
die nog veel minder opvallen zijn nog 
in volle gang.

renovaties aan de oude citéwoningen kunnen velerlei zijn: vernieuwing 
van versleten onderdelen, zoals daken, ramen en dakgoten, wijzigingen 
binnen of buiten, uitbreidingen, en zo meer. steeds is het een zoektocht 
naar evenwicht tussen een verbetering van de woning en de invloed 
ervan op het harmonische geheel van de huizenblok, de buurt en de 
straat.
Dit hoofdstuk geeft geen kant-en-klare oplossingen. wel bespreken we 
de elementen die bijdragen tot een kwalitatief resultaat. harmonie is 
daarbij het sleutelwoord.
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schrijnwErk
de oorspronkelijke ramen en deuren 
waren onveranderd in hout. de ver-
deling binnen de ramen maakte deel 
uit van de compositie van de gevel.
Vooral in de oudere woningen waren 
de ramen oorspronkelijk in kleine, 
meestal vierkante ruitjes verdeeld. 
deze vormgeving was overgenomen 
van de engelse cottagestijl, en ook wel 
van de plaatselijke traditionele stij-
len. Grote glasvlakken waren indertijd  
immers niet beschikbaar voor gewoon 
gebruik.

Vandaag gebruiken we hoogrende-
mentsbeglazing, en hiermee is een 
verdeling met kleine ruiten niet mo-
gelijk. dit zou veel te kostelijk zijn. 
Hier moet een keuze worden gemaakt: 
grotere glasvlakken volgens de open-
gaande en vaste delen, of kleine vlak-
ken door middel van een nagebootste 
verdeling. dit kan door het gebruik 
van opgekleefde kruishouten, of een 
kruisverdeling tussen de glasplaten.  
Omwille van de isolatiewaarden wor-
den deze laatste meestal erg smal ge-
houden, waardoor het effect een beetje 
verloren gaat. 
Met of zonder verdeling, met een 
heden daagse of traditionele vormge-
ving, het voornaamste is dat het raam 
de schaal en de verhoudingen van 
de gevel respecteert en in evenwicht 
houdt. dit gebeurt door de verdeling 
van de raamvleugels, al dan niet met 
een bovenlicht, en door de verhou-
dingen van glasvlakken en afmetin-
gen van de profielen. Een te verticale  
verhouding van de kruishouten kan  
de richting van de gevel compleet ver-
anderen van horizontaal in verticaal.

Voor moderne ramen wordt naast hout 
ook kunststof en aluminium aange-
wend. de oorspronkelijke kleur van de 
ramen was meestal wit, soms natuur-
hout. Felle kleuren zullen zelden har-
moniëren met de rustige eenvoud van 
de woninggroepen. aanpassing aan de 
nevenliggende woningen is het meest 
aangewezen. discrete grijstinten kun-
nen in sommige gevallen aanvaardbaar 
zijn.

dezelfde overwegingen gelden uiter-
aard ook voor de voordeuren. toch 
is hierin vaak meer vrijheid mogelijk, 
omdat de voordeur altijd een specifiek  
element in de gevel vormt. als de ele-
mentaire vereisten van harmonie aan-
wezig zijn, is hier zeker creativiteit 
mogelijk. Zelfs in de vroegste tuinwij-
ken was dit al een element van variatie 
tussen de woningen.

LuikEn En roLLuikEn
Op sommige ingenieursvilla’s na, 
werden de citéwoningen nagenoeg 
nergens van luiken voorzien. Van rol-
luiken was helemaal geen sprake. 
Mede door premies voor inbraak-
beveiliging, maar ook om redenen  
van warmte-isolatie werden intussen 
massaal opzetrolluiken aangebracht.
deze rolluiken hebben een grote im-
pact op het aanzicht van de gevel, 
vooral als de ramen bovenaan boog-
vormig zijn afgewerkt. de gevellijnen  
en het ritme worden door deze meestal 
erg strakke elementen vaak verstoord. 
waar deze gevellijnen erg bepalend zijn 
voor het karakter van de gevel, kunnen 
ze beter worden vermeden. Voor de 
nachtelijke isolatie van de ramen heb-
ben rolluiken hun functie grotendeels 
verloren door de toepassing van hoog-
rendementsbeglazing. Voor redenen 
van veiligheid kan beter een alarmin-
stallatie worden overwogen.

Ook luiken aan weerszijden van de  
ramen veranderen het aanzicht van de 
woning grondig. Hiervoor gelden de-
zelfde overwegingen als voor rolluiken. 
namaakluiken, vastgeschroefd aan de 
muur, en vaak niet in verhouding tot 
de breedte van de ramen, zijn meestal 
niet zo’n goed idee. Ze vormen een 
overbodige decoratie en missen elke 
betekenis.

gEvELDEcoratiE  
En anDErE ELEmEntEn
Vooral in de oudere woningen, en in 
het bijzonder deze van bedienden of 
opzichters, zijn de gevels vaak opge-
smukt met allerlei decoraties, als ka-
pelletjes, deur- en raamomlijstingen, 
vakwerkimitaties en dergelijke. deze 

o Verandering van de raamgrootte  
verstoort het evenwicht van de  
gevelcompositie.

o in het dakvlak verwerkte zonne-
panelen zijn een eerste stap in de meer  
discrete integratie van zonnesystemen 
in de woning.

o renovatie van de geveldecoratie is 
een belangrijk onderdeel bij renovatie-
werken.

o zeker bij ramen met gebogen  
lateien respecteren voorzetrolluiken 
de gevelcompositie niet.

o een hedendaagse raaminvulling 
naast de oorspronkelijke.

maken deel uit van het oorspronkelijk 
en evenwichtig ontwerp. Het zou zonde 
zijn deze weg te werken met gevelbe-
kledingen, pleisterwerk, overschilde-
ring of wat dan ook. Bij een renovatie 
mogen deze elementen zeker niet wor-
den vergeten, want zij maken deel uit 
van de charme en het karakter van de 
wijk. natuurlijk is het niet noodzake-
lijk een verdwenen st.-Barbarabeeldje 
te vervangen door een nieuw exem-
plaar. Maar het is zeker aangenaam 
iets in het kapelletje te zetten naar 
eigen smaak in plaats van het leeg te 
laten. Het aanbrengen van nieuwe de-
coratieve elementen kan pas slagen als 
ze een betekenis geven aan de woning 
en de huizengroep, en zich inpassen in 
het beeld ervan.
Er zijn in de loop der jaren ook ‘nieu-
we’ elementen bijgekomen zoals bij-
voorbeeld schotelantennes, reclame-
borden, neonverlichting en luifels. 
deze zijn meestal niet eenvoudig in 
te passen in een evenwichtig gevel-

aanzicht. sommige gemeenten heb-
ben hier reglementeringen over. Het 
is dus belangrijk eerst inlichtingen te 
nemen bij de gemeentelijke diensten. 
reclame borden zijn best discreet, zo-
dat ze het gevelaanzicht zo weinig mo-
gelijk aantasten. schotelantennes en 
airco-apparaten worden bij voorkeur 
aan de achterzijde gemonteerd. 

uitbrEiDEn
de meeste citéwoningen hadden ach-
teraan een kleine aanbouw met een 
bergplaats, en vaak een toilet. de oor-
spronkelijke aanbouwen zijn meestal 
vernieuwd en uitgebreid, of vervan-
gen door een leefruimte, een keuken 
of een veranda. Vaak is hier ook een 
badkamer ondergebracht en een ‘bin-
nentoilet’. 

de uitbreidingen zijn meestal onder-
worpen aan de tuinwijkbouwvoor-
schriften, die ondermeer de maximale 
breedte, diepte en hoogte vastleggen. 
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traditioneel oF hedendaags? 

welke vormgeving geniet de voorkeur? dit is eerst en vooral 
een keuze, en in beide opties kan het resultaat uitstekend 
of barslecht zijn. Ook hier geldt dezelfde esthetische kwali-
teitsnorm van aangename harmonie. Hedendaagse contras-
ten, in vorm en materiaal, kunnen mooie accenten leggen 
en geven de oude wijk aansluiting bij de 21ste eeuw.

natuurlijk kan de gemeente een traditionele aanpak sti-
muleren, zoals dit bij de Genkse tuinwijkrenovatiesubsidie 
het geval is. Hiermee wil zij voor de oude gebouwen het 
oorspronkelijke uitzicht zoveel als mogelijk behouden en 
herstellen. Voor de nieuwe bijgebouwen kan wel voor een 
hedendaagse aanpak worden gekozen. 
strikte reconstructie is echter geen goed idee. dit wil zeg-
gen: iets maken zoals het vroeger zou gemaakt worden. 
Hiermee zou de woning liegen over zijn verleden, en een 
vertekend beeld oproepen van hoe het vroeger was. Het 
verhaal van het gebouw wordt dan genegeerd. wat nieuw 
gebouwd is, mag – en moet – als dusdanig herkend worden.

o schotelantennes aan de voorgevel 
zijn vaak storende elementen.

o een discrete uitbreiding met heden-
daagse vormgeving en materialen.

o door het contrast in materiaal-
gebruik wordt de oorspronkelijke 
woning in zijn waarde gelaten.

Het uitgangspunt hierbij was dat het 
volume van de uitbreiding het volume 
van het hoofdgebouw zo weinig moge-
lijk beïnvloedt of het algemeen beeld 
en de schaal van het oorspronkelijke 
volumes wijzigt. 

Ook hier kan men kiezen tussen een  
hedendaagse of eerder traditionele  
stijl. Het is niet altijd nodig iets nieuws 
te bouwen zoals dat vroeger zou ge-
daan zijn. Het is beter te tonen wat 
nieuw is, zodat het oorspronkelijke 
beter tot zijn recht komt. Zo wordt de 
geschiedenis en de evolutie van de 
woning ook leesbaar gemaakt. de eer-
ste vereiste is dat het bijgebouwde 
volume harmonieus aansluit bij het 
hoofdvolume, terwijl het dit toch in 
zijn waarde laat. uiteraard is het ook 
noodzakelijk dat de nieuwe aanbouw 
op zichzelf kwalitatief en evenwichtig  
ontworpen is. te grote volumes maken  
het geheel log en zwaar, en tasten de 
bescheiden schaal van de buurt aan.

als materiaal voor de uitbreidingen is 
baksteen voor de hand liggend, in de 
bijna geheel uit baksteen opgetrokken  
wijken. Het is uiteraard vrijwel onmo-
gelijk een nieuwe constructie op te 
trekken met een precies hetzelfde uit-
zicht en patine als de oudere gedeel-
ten. de tijd heeft hier immers zijn werk 

o een veranda  
hoeft niet  
nood zakelijkde 
beeldkwaliteit te 
verstoren.

gedaan. Maar het is zeker mogelijk een 
geschikte steen te vinden, die past bij 
de oude. de nieuwe steen mag zelfs 
behoorlijk van de oude verschillen: zo 
wordt duidelijk gemaakt wat nieuw is en 
wat oorspronkelijk. in deze zin kunnen 
ook pleisterwerk of andere hoogwaar-
dige materialen bevredigende resulta-
ten opleveren. Minderwaardige of niet 
duurzame materialen, zoals golfplaten, 
metalen profielplaten of PVC worden in 
deze omgeving beter vermeden.

bijgEbouwEn
de losstaande bijgebouwen zijn een 
nieuw fenomeen in de mijncités: ga-
rages, carports, tuinhuisjes en con-
structies allerlei. Ze zijn opgetrokken 
uit de meest uiteenlopende, al dan 
niet gerecycleerde materialen. elders 
zijn ze dan weer afgewerkt en aan-
gekleed als kleine paleisjes. Voor een 
houten tuinhuisje, kleiner dan 10 m² is 
geen vergunning nodig, voor alle an-
dere constructies wel. dit geldt voor 
de afmetingen, het materiaalgebruik 
en voor de plaats in de tuin waar ze  
mogen worden ingeplant.

Zeker de eerste tuinwijken werden 
ontworpen als een groene oase, waarin  
later de gebouwen werden in geplant. 
dit werd gedaan met grote zorg voor 
een goede verhouding tussen open 

ruimte, groenaanplanting en bebou-
wing. elke bijgebouwde constructie 
heeft dus ook een invloed op deze ver-
houding. Het is dus belangrijk elk bij-
gebouw discreet en beperkt te houden, 
en zo goed mogelijk te integreren in de 
aanleg van de tuin. Voor het gebruik 
van de materialen geldt hier vooral dis-
cretie: hout of baksteen zijn het meest 
aangewezen. recuperatiematerialen 
zijn zeker af te raden.

isoLatiE
Het isoleren van daken is vrijwel nooit 
een probleem, omdat dit toch aan de 
binnenzijde van het dakvlak of op de 
zoldervloer gebeurt, en daarom on-
zichtbaar is van op straat. Voor de 
buitenmuren is dit anders. de vroe-
ge woningen hebben immers geen 
luchtspouw. Buitenisolatie wordt 
meestal met een pleisterlaag afge-
werkt. dat verandert het aspect van 
een woning totaal: de kleur wijzigt, 
de textuur van het baksteenmetsel-
werk en meestal daarmee ook de lijs-
ten, omkaderingen en ornamenten, 
verdwijnt. Voor door de architecten 
met zorg vormgegeven gevels en or-
namenten is dit niet altijd een goede 

oplossing. een alternatief hiervoor is 
het aanwenden van binnenisolatie, al 
is dit niet eenvoudig, minder efficiënt  
en moet het deskundig worden uit-
gevoerd. anderzijds is de impact van 
warmteverlies voor tweegevelwoningen 
beperkter omdat zij ingesloten liggen. 
Vloerisolatie kan alleen bij grondige 
renovatiewerken en kan omwille van 
de geleiding via de funderingen, nooit 
100% worden uitgevoerd.
 
in wijken met woninggroepen waar 
aan de vormgeving van de gevels veel 
minder aandacht werd besteed, kan 
buitenisolatie wel te overwegen zijn. 
Voorwaarden zijn natuurlijk dat dit 
gemeenschappelijk met alle woningen  
van het bouwblok gebeurt, de kleur 
en textuur het geheel van het straat-
beeld niet verstoort, en dat dit door 
de regel geving wordt toegelaten.  
Bij sommige woninggroepen zijn de  
gevels van één of meer woningen on-
herstelbaar gewijzigd met afwijkende 
materialen. dan kan een gemeen-
schappelijke buitenbepleistering, met 
isolatie, in sommige gevallen een op-
lossing bieden om een nieuwe harmo-
nische samenhang te verkrijgen.

kwaliteit en harMonie 

eén van de grootste kwaliteiten van de tuinwijken is de 
homogeniteit en aangename harmonie. Ook de huizenblok-
ken werden met zorg ontworpen, met veel aandacht voor 
de samenstelling van de volumes, de vorm en compositie 
van de gevelopeningen en de detailleringen en decoratieve 
elementen. Het volume en de gevel van de huizengroep 
zijn als een geheel ontworpen. een goede renovatie van de 
individuele woning moet dan ook op het geheel worden af-
gestemd. Zij moet de kwaliteiten van het geheel behouden, 
en indien mogelijk versterken. een aanbouw, een toevoe-
ging moet zelf esthetische kwaliteiten bezitten en tegelijk 
bijdragen tot de harmonie van het geheel. dit geheel maakt 
op zijn beurt deel uit van de buurt en de straat, die ook als 
een harmonisch geheel werden ontworpen.

een architect die de beeldwaarde van de buurt weet in te 
schatten, is het best geplaatst om het ontwerp van uw  
project hierin in te passen.
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tuinEn En groEn
een van de meest in het oog springende 
kenmerken van de tuinwijken is de rij-
ke aanwezigheid van groen. niet enkel 
de bomen langs de lanen en de aanleg 
van de pleinen, parkjes en plantsoe-
nen, ook de tuinen en de hagen rond 
de woningen spelen hierin een rol.

in de meeste wijken hebben de wo-
ningen een voortuin. deze vormen als 
het ware de overgang tussen de pu-
blieke ruimte van de straat en private 
intimi teit van de woning: ze horen bij 
het huis én bij de straat. de groene 
aanleg met bloemen en planten was 
destijds het visitekaartje van de moe-
der des huizes. aan de straatzijde was 
het perceel afgezoomd met een haag 
of een muurtje in baksteen of beton-
elementen, al naargelang de wijk. Ook 
tussen de percelen werden meestal 
hagen aangelegd. Dit gaf een ‘zachte’ 
afscheiding tussen de percelen, terwijl 
de privacy gevrijwaard bleef. 
de tuinen waren vrij ruim, om de bewo-
ners de kans te geven zelf wat groen-
ten voor eigen gebruik te kweken. Veel 

moestuinen zijn nu verdwenen, en ver-
vangen door siertuinen en speelruimte 
voor de kinderen. Ook dit private groen 
is een belangrijk onderdeel van het al-
gemene beeld van de buurt en van de 
wijk. in het tuinwijkconcept werden 
immers eerst het groen en de open 
ruimte ontworpen, waarin vervolgens 
de gebouwen werden ingeplant. 
carports, garages en tuinhuisjes, 
speeltuigen en ander groot tuinmeu-
bilair worden best zorgvuldig en dis-
creet in de groene aanleg ingebed. Zo 
belasten ze de open ruimte, die de 
wijken lucht en licht geeft, zo weinig  
mogelijk. Ook verhardingen voor toe-
gangspaden, opritten en een terras 
worden best tot een minimum beperkt. 
deze worden best aangelegd in klein-
schalige materialen als klinkers, tegels 
of dolomiet. 

de voortuinen, hagen en afsluitingen 
vormen een bindende structuur tus-
sen de verschillende huizengroepen in 
de straat, en begeleiden het perspec-
tief van de wandelaar. door de aanleg 
van parkeerplaatsen vóór de woning 

o bomen en  
hagen zijn  
essentiële  
elementen in de 
groene cités.

of het plaatsen van afwijkende afslui-
tingen of poorten, kan die verbinding 
verdwijnen. dit is in de loop der jaren 
op vele plaatsen gebeurd. de gemeen-
tebesturen promoten de aanleg van li-
gusterhagen, sommige geven er zelfs 
subsidies voor. Voor opritten wordt de 
onderbreking van de haag best zoveel 
mogelijk beperkt.
waar vroegere muurtjes in baksteen 
of betonelementen verdwenen zijn, is 
het vaak beter om hier ook hagen aan 
te brengen. Hierdoor wordt de samen-
hang versterkt. een verzorgde groene 
aanleg van de voortuin draagt bij tot 
het aangename uitzicht van de straat 
en tot het typische tuinwijkkarakter. 
te grote bomen of struiken worden 
hier best vermeden, net als opzichtige 
poorten.

Ook het gebruik van clichématige vorm-
geving of decoratie doet de harmoni-
euze eenheid meestal geen goed. een 
voorbeeld: elementen van een spaanse 
villa horen niet thuis in het beeld van 
de Limburgse mijncité. Ze zorgen voor 
een niet-harmonieuze variatie.
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