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De eerste fabrieken in Limburg

In het begin van de negentiende eeuw – zo’n tweehonderd jaar geleden – waaide de industriële revolutie vanuit Groot-Brittannië over naar het vasteland. Steeds
meer mensen verlieten de landbouw om in nieuwe,
machinaal aangedreven fabrieken te gaan werken.
Maar in Limburg was daarvan aanvankelijk weinig te
merken. Het grootste deel van de provincie bleef een
echte landbouwregio. De meeste mensen werkten
op het land en leefden van wat de grond of hun dieren
voortbrachten. De bedrijven die er waren, zoals brouwerijen en jeneverstokerijen, hielden meestal vast aan
hun traditionele manier van werken.
Het leek alsof de Limburgers de industrialisering
volledig aan zich voorbij zouden laten gaan. Tot aan het
einde van de negentiende eeuw enkele onderne-
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De fabrieken zorgden voor werkgelegenheid, maar het werk
was vaak ongezond. Erfgoed Lommel (links), PCCE (boven)

“De arbeiders! Mager, bleek,
ontvleeschd, met hoofden
als van dooden!”
— August Dewinne over de zinkarbeiders
in de Noorderkempen, 1912.

mers hun oog lieten vallen op de dunbevolkte, arme
heidegebieden in het noorden van de provincie. "Ideaal
voor een zinkfabriek", dachten ze. Voor hen was de
lage bevolkingsdichtheid een troef. De zinkfabrieken
waren immers zeer vervuilend. Hoe minder mensen in
de streek woonden, hoe minder kans dat omwonenden
over de uitstoot zouden klagen.
De Kempen had volgens ondernemers een aantal
bijkomende voordelen: de lonen waren er laag en de
arbeiders hadden er – anders dan in de grote steden
– nog niet de gewoonte om zich te organiseren of te
staken wanneer ze ontevreden waren. Handig voor
de fabrieksbazen! Een extra troef was de recentelijk
verbeterde verkeersinfrastructuur. Door de aanleg van
kanalen en de IJzeren Rijn, een spoorlijn tussen Antwerpen en Duitsland, raakte Limburg verbonden met
belangrijke industriële centra.
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De eerste Limburgse zinkfabriek verrees in 1888
in Overpelt. Ze was in handen van de Duitse familie
Schulte en kreeg de naam Schulte en Co. De Duitse
familie wilde ook in het nabijgelegen Lommel een
fabriek bouwen, maar botste daar aanvankelijk op
weerstand. Lommel was een echte landbouwgemeente en de boeren voelden niets voor de komst van vervuilende fabrieken. Begin twintigste eeuw ging het
gemeentebestuur echter overstag. De fabriek zou immers heel wat werkgelegenheid creëren; een kostbaar
goed in de streek.
De Kempen groeide snel uit tot het geliefkoosde
terrein voor de productie van non-ferrometaal en
scheikundige producten. Naast zink werd er onder
meer lood, zilver, arseen en zwavelzuur geproduceerd.
In diezelfde periode vestigde zich een chemische fabriek in Tessenderlo en een arsenicumfabriek in

Reppel. De nieuwe bedrijven trokken arbeiders aan
die naar een vast loon en meer bestaanszekerheid op
zoek waren. Ze ontsnapten misschien aan de armoede,
maar ze kwamen allerminst in het paradijs terecht.
Het werk dat ze moesten verrichten, was uitputtend
en gevaarlijk. Ze ademden vaak giftige dampen in
die uit de smeltovens ontsnapten. Arbeiders van de
arsenicumfabriek vielen op door hun geelgroene gelaatskleur en knokige ledematen. August De Winne,
een socialistisch volksvertegenwoordiger, noemde de
bedrijven van Lommel, Overpelt en Reppel de “dodende fabrieken van de Kempen”, omdat het er zo ongezond
werken was. De arbeiders zagen eruit als zwervende
lijken, schreef hij in 1912: “Na tien of twaalf jaren in de
fabriek gewroet te hebben is hun organisme geknakt. Op
veertigjarigen ouderdom zijn het afgeleefde wezens.” Pas
na de Eerste Wereldoorlog zouden de arbeidsomstandigheden in de fabrieken stilaan verbeteren.

In Lommel werd vanaf de negentiende eeuw zand gewonnen
voor de glasindustrie door de familie Emsens. Het Glazen Huis
doet deze geschiedenis eer aan door moderne glaskunst te
tonen aan het grote publiek.
Toerisme Lommel
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In het casino van de tuinwijken werden culturele activiteiten
georganiseerd. Het oudste staat in Overpelt-Fabriek. PCCE, Eddy
Daniels

Van het erf naar de cité
De boerenstiel was tot in de vroege twintigste eeuw
de belangrijkste beroepsactiviteit in Limburg. Omdat
boeren veel plaats nodig hebben om aan landbouw
te doen, leefden de mensen verspreid. De landbouwers woonden in kleine boerderijen omgeven door
graaslanden en akkers. Grote, dichtbevolkte steden
kende Limburg niet. Halfweg de negentiende eeuw
telde de provincie niet meer dan 185 000 inwoners.
Vandaag zijn dat er bijna vijf keer zoveel.
De boeren kregen het aan het einde van de negentiende eeuw moeilijker door concurrentie van goedkoop Amerikaans graan. In de streek van Haspengouw,
waar veel graan verbouwd werd, verschoof de teelt
naar fruit. In de Kempen teelden ze meer spelt en
rogge waardoor ze minder van de overzeese concurrentie last hadden. Maar ook daar was het boerenleven
zwaar. De Kempense zandgrond bracht er immers van
oudsher maar weinig op. Sommige kleinere boeren
en landarbeiders hielden het voor bekeken en gingen
werken in de Luikse industrie.
Toen aan het einde van de negentiende eeuw zich
enkele fabrieken in het noorden van Limburg vestigden, hadden die meteen een aanzuigeffect op de
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bevolking. In arme regio’s zoals de Kempen zorgden
de zinkfabrieken van Overpelt, Lommel en Balen voor
een grote stijging van de werkgelegenheid. Die nieuwe
industrieën vestigden zich bewust in dunbevolkte streken vanwege de vervuiling die ze veroorzaakten, maar
ze hadden natuurlijk wel arbeiders nodig. Sommige
bedrijven legden daarom zelf nieuwe woonwijken aan,
vlakbij de fabrieken. Arbeiders en bedienden konden
er een goedkope woning vinden, op een steenworp van
hun werkplek. Zo ontstonden op de heidegronden rond
de zinkfabrieken geheel nieuwe wijken, zoals Lommel-Werkplaatsen en Overpelt-Fabriek.
Er werd goed nagedacht over de aanleg van die
nieuwe wijken. Ze werden bijvoorbeeld zodanig georiënteerd ten opzichte van de fabriek dat de wind de
schadelijke uitwasemingen niet in de richting van de
huizen blies. Door hun planmatige aanleg verschilden
de fabriekswijken van organisch gegroeide dorpen. Ze
bestonden uit rechte straten, met huizen die allemaal
in dezelfde stijl opgetrokken waren. De directeurs en
ingenieurs woonden in mooie villa’s, vaak in Engelse
cottagestijl. De arbeidershuizen waren veel eenvoudiger. Toch waren ze, gemeten aan de standaarden

van toen, behoorlijk comfortabel: ze hadden degelijk
sanitair en beschikten over voldoende ruimte en licht.
Ieder huis had bovendien een voortuintje en een lapje
grond om zelf groenten te kweken.
De nieuwe industrieën zorgden voor een aangroei
van de bevolking in de omgeving van de fabrieken. Toch
kwamen de grote demografische verschuivingen er
pas na de Eerste Wereldoorlog, met de opening van
de steenkoolmijnen in Limburg. Die mijnen hadden op
korte tijd heel veel arbeidskrachten nodig en stonden
voor de grote uitdaging om voldoende personeel te vin-

den. In eerste instantie rekruteerden de mijnen vooral in
de streek. Ze stuurden mensen op pad die van dorp tot
dorp gingen om arbeiders te ronselen. Al snel gingen de
mijnen ook in het buitenland rekruteren. Zo werd Limburg plots een immigratieregio. De bevolking in Eisden
vertienvoudigde door de komst van buitenlandse gastarbeiders. Genk, in 1900 nog een onbeduidend plaatsje
van 2 437 zielen, telde in 1930 al 24 574 inwoners. Om de
ingeweken mijnwerkers te huisvesten, legden de directies ook hier nieuwe woonwijken aan. Ze vormden de
kern van de typische Limburgse mijncités.

Genk was in 1900 een dorpje
met amper 2 437 inwoners.
In 1930 telde het al 24 574 inwoners.
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De tuinwijk van Overpelt-Fabriek is de oudste van

Ruime en groene straten in Lommel Werkplaatsen.

Limburg. PCCE, Eddy Daniels

De Hospitaallaan heet tegenwoordig Dubbelrij. Erfgoed Lommel
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