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5. De Limburgse steenkoolmijnen

WAAROM 
VIND JE IN HET 

VLAKKE LIMBURG 
TOCH ENKELE 

‘BERGEN’?
HONDERD JAAR GELEDEN was Limburg bijna even vlak 
als de rest van Vlaanderen. Die vlakke ondergrond zat wel tjokvol 
met steenkool, op dat moment een heel populaire energiebron. 
De Luikse geoloog en professor mijnbouwkunde André Dumont 
had die steenkoollagen al in 1901 ontdekt. Maar de ontginning 
ervan was niet eenvoudig omdat de steenkool zo diep onder de 
grond zat. Toch werd er koortsachtig gegraven en gebouwd. Kort 
na de Eerste Wereldoorlog waren er in de Limburgse Kempen  
zeven steenkoolmijnen in werking. 
De mijnwerkers haalden niet alleen zuivere kolen uit de onder-
grond, maar ook heel wat stenen en ander onbruikbaar materiaal. 
Al die restproducten werden op een hoop gestapeld, vlakbij de 
mijnschacht. Die hopen groeiden aan tot echte heuvels en zo had 
na verloop van tijd elk mijndorp minstens één afvalberg of terril. 
Sommige terrils torenden meer dan honderd meter boven hun 
omgeving uit. De mijndirecties installeerden zelfs kabelliften om 
het steenafval tot op de top van de terrils te brengen. 
De steile heuvels die je in het Limburgse landschap aantreft, zijn 
dus de afvalbergen van de Limburgse steenkoolmijnen. De mijnen 
zijn intussen al enkele decennia gesloten, maar de meeste ter-
rils liggen er nog steeds. Het zijn de meest zichtbare sporen van  
de vroegere ontginningsactiviteiten. De afvalbergen geraakten 
begroeid en gingen soms op natuurlijke heuvels lijken. Zo werden 
de voormalige afvalbergen populair bij sportievelingen en na-
tuurliefhebbers. Je hebt er immers een fantastisch uitzicht over 
de weide omgeving. Sommige terrils zijn ondertussen aan een 
tweede leven begonnen als recreatieplek, met wandelpaden en 
mountainbikeroutes.
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In de nacht van 1 op 2 augustus 1901 boorden geologen 
in het Limburgse As op 541 meter diepte een kolenlaag 
aan. Wat al lang vermoed werd, stond nu vast: er zat 
steenkool in de Limburgse ondergrond! Er kwam een 
kolenrush op gang die het uitzicht en het karakter van 
de provincie Limburg radicaal zou veranderen. 

Het pas ontdekte Limburgse steenkoolbekken 
deed mensen dromen van een nieuwe toekomst voor 
de achtergestelde provincie, maar leidde ook tot heel 
wat kopzorgen. De ontginning van steenkool op zo’n 
diepte was immers een moeilijke en dure onderne-
ming. Dat was niet het enige probleem. Door de af-
gelegen ligging van Midden-Limburg waren heel wat 
investeringen in nieuwe infrastructuur nodig, gaande 

van spoorlijnen tot woonwijken om de mijnwerkers te 
huisvesten. Het waren dan ook geen lokale onderne-
mers, maar grote industriële en financiële groepen die 
de Limburgse mijnbedrijven uit de grond stampten.

De meeste Limburgse mijnen begonnen op volle 
kracht te produceren na de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 
dat moment waren de mijndirecties bijna voortdurend 
op zoek naar nieuw personeel. Dat was geen eenvoudige 
klus. Het werk in de ondergrond was immers zwaar, on-
gezond en relatief gevaarlijk. Wie de mogelijkheid had 
om ergens anders aan de slag te gaan, bedankte voor 
een job als mijnwerker. Tijdens en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog waren zelfs dwangmaatregelen nodig 
om voldoende mijnwerkers te vinden. Zo stelde 

Graven naar een gouden toekomst: steenkool in Limburg

Rond de mijnschachten verrezen enorme constructies. 
Een van de meest imposante bouwwerken 
was de kolenwasserij zoals hier 
in Eisden (Maasmechelen). PCCE , Eddy Daniels
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de Duitse bezetter Russische krijgsgevangenen in de 
mijnen tewerk. Na de bevrijding werden de Russen vrij-
gelaten en vervangen door Duitse krijgsgevangenen. 
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog moesten de 
krijgsgevangenen zo snel mogelijk in vrijheid worden 
gesteld. Om op volle kracht te kunnen blijven produ-
ceren, gingen de mijndirecties daarom op zoek naar 
‘gastarbeiders’ in het buitenland.

Eind jaren 1950 begon de steenkoolverkoop te 
dalen. De Belgische kolenindustrie kreeg af te rekenen 
met ernstige concurrentie vanuit de Verenigde Staten. 
Ook was petroleum aan een opmars bezig, ten nadele 
van steenkool. Eigenlijk waren de mijnen in de vroege 
jaren 1960 al niet meer rendabel. De Belgische over-
heid paste de verliezen bij, maar die situatie werd 

Boven: met eenvoudige boortorens zochten pioniers naar 
steenkool in de Limburgse ondergrond.  PCCE

Rechts: mijnwerk was hard werk. PCCE

De steenkoolontginning heeft 
het karakter van Limburg 
diepgaand veranderd.
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De sluiting van de mijn van Zwartberg leidde tot veel protest. 
fotografie Emile Van Dorenmuseum Genk,  J. Harsch

onhoudbaar. In 1965 kondigde de eerste minister aan 
dat er zes mijnen zouden moeten sluiten: vijf Waalse 
en een Limburgse, de mijn van Zwartberg. De mijnwer-
kers waren woedend. Het kwam tot ernstige rellen met 
de rijkswacht, waarbij zelfs twee doden en verschillen-
de gewonden vielen. Het protest kon de sluiting niet 
tegenhouden. In oktober 1966 ging Zwartberg dicht. 
Gelukkig was in die periode wel heel wat werkgelegen-
heid gecreëerd in andere industriële sectoren, zodat de 
meeste mijnwerkers wel elders aan de slag konden.

De gebeurtenissen in Zwartberg vormden de voor-
bode van een verdere afbouw. Na een fusieoperatie 
kwam er een plan voor de geleidelijke sluiting van de 
verschillende mijnsites. In september 1987 sloot Wa-
terschei, niet veel later volgden Eisden en Winterslag. 
Beringen volgde in oktober 1989 en Zolder sloot in 1992 
als laatste Belgische steenkoolmijn. Gelukkig bleven 
de Limburgers niet bij de pakken zitten. De sluiting van 
de mijnen vormde voor hen het startsein om de econo-
mie van Limburg grondig te moderniseren.

  De mijn van Beringen is de best bewaarde mijn van Limburg. Kristof Vrancken
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De Luchtfabriek in Zolder ontsluit het technisch erfgoed van  
de mijn. Daarnaast is het een ontmoetingsplek verbonden aan  
het nieuwe cultuurcentrum van de gemeente. PCCE, Tonny Schouteden

Ondanks de afbouw van de mijnen ging de 
kolenproductie voort tot het einde. Hier zie  
je arbeiders die een steengang aanleggen. 
Deze gangen waren de hoofdaders van de  
mijn en werden met steenblokken verstevigd 
om de druk te weerstaan.
Mijnmuseum Beringen. 
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“Waar moeten die tienduizenden toekomstige mijn-
werkers wonen?” Over die vraag braken politici en 
ondernemers zich het hoofd na de ontdekking van 
de Limburgse kolenlagen. De pas opgerichte mijn-
bedrijven gaven architecten de opdracht om nieuwe 
woonwijken te ontwerpen voor de mijnwerkers en hun 
gezinnen. Die aanpak was weloverwogen. Samen met 
het vooruitzicht op economische voorspoed doemde 
immers ook het spookbeeld op van vuile en onhygiëni-
sche arbeiderswijken, zoals die in de negentiende eeuw 
in de industriesteden als Gent of Luik gegroeid waren. 
Om dat te vermijden, richtten de bedrijfsleiding en hun 
architecten de blik naar het buitenland. Daar werd er 
geëxperimenteerd met nieuwe comfortabele woon-
wijken voor arbeiders. Vooruitstrevende ondernemers 
bouwden er fabrieksdorpen met ruime arbeiderswo-
ningen in groene straten. Dat kon ook in Limburg! De 
mijnwerkers zouden niet in grauwe appartements-
blokken moeten wonen, maar in pittoreske huizen met 
hagen en moestuintjes.

“De mijn is overal”: leven in de cité

Ontwerptekening voor de cité van Waterschei. Omwille van de tuinen 
en het vele groen werden de cités ook tuinwijken genoemd. Mijnmuseum Beringen

Zelfs een tweewoonst voor bedienden van de mijn zag er erg luxueus 
uit. Zo kon men goed kaderpersoneel aantrekken. Lara Kemps
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Naast de eigenlijke mijninfrastructuur bouwden de 
mijnbedrijven huizen, straten en pleinen. Zo kwam het 
dat de mijndirecteurs niet alleen hun ‘put’ beheerden, 
maar ook het volledige dorp dat ernaast verrees. Vaak 
weerspiegelde de mijncité de hiërarchische structuur 
van het mijnbedrijf. Vlakbij de mijningang lagen de 
‘kasteeltjes’ van de mijndirecteurs in hun privéparken. 
Dan volgden de villa’s voor de ingenieurs en leidingge-
venden. De huizen voor de gewone mijnwerkersgezin-
nen lagen iets verderaf. 

De mijnwerkersdorpen boden alle faciliteiten die 
een mijnwerker en zijn gezin nodig hadden. Er waren 
kerken, feestzalen, sportinfrastructuur en scholen; 
allemaal gebouwd op initiatief van de mijn. Het was 
comfortabel wonen in de cité, maar er was ook een 
keerzijde. De greep van de mijn op het leven van de 
mijnwerkers was bijzonder groot. Mijngardes – op-
zichters in dienst van de mijn – hielden toezicht in de 
cités. Ze controleerden of de mijnwerkers de tuinen 
en gevels van hun huizen, die ze van de mijnmaat-
schappij huurden, netjes onderhielden. En ze schreven 
boetes uit als dat niet het geval was. De mijn stichtte 

of financierde sportclubs, toneelgezelschappen, mu-
ziekverenigingen, ... en hield op die manier toezicht op 
het vrijetijdsleven van de mijnwerkers. Het voorzit-
terschap van die verenigingen werd bijna altijd waar-
genomen door mijningenieurs. Kortom, je kon in de 
cité genieten van alle mogelijke voorzieningen, maar 
je kon niet ontsnappen aan het alziende oog van de 
mijndirectie. De mijncités werden daarom ook ‘gouden 
kooien’ genoemd. 

In de jaren 1960 ging het minder goed met de steen-
koolmijnen. De productie nam af en daarmee ook het 
aantal werknemers. Veel citéhuizen werden te koop 
aangeboden aan particulieren of aan bouwmaatschap-
pijen. De mijnbedrijven losten hun greep op de cités. 
Samen met de controle verdween ook de financiering 
van de clubs en de verenigingen. De typische samenle-
vingsvorm van de mijncité verdween, maar de huizen 
zijn er nog. De oude tuinwijken behielden hun bijzonde-
re karakter. Naast de mijnterrils en enkele industriële 
gebouwen vormen ze vandaag de meest herkenbare 
sporen van het Limburgse mijnverleden.

Een typische directeurswoning was een waar kasteeltje. 
Dit is dat van Waterschei. Saskia Vanderstichele

Huizen, feestzalen, 
voetbalclubs,… alles 
was van de mijn.
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Bartolomeo Di Liddo was nog een kind toen hij samen 
met zijn ouders Italië achterliet om in België te komen 
wonen. Zijn vader was gerekruteerd om in de Belgische 
mijnen te mogen werken en zo kwam het gezin in Win-
terslag terecht. Bartolomeo had verwacht dat ze er 
een mooie woning zouden krijgen. Bij aankomst bleken 
er echter niet genoeg huizen beschikbaar om alle nieu-
we gastarbeiders te huisvesten. Daarom moest het 
gezin nog anderhalf jaar in barakken wonen, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog voor krijgsgevangenen waren 
gebouwd. Pas toen er een huis vrijkwam, konden ze het 
leven in de barakken achter zich laten.

Ayhan Demirci is afkomstig uit Iğdir, helemaal in 
het oosten van Turkije. Ayhan studeerde als jongeling 
in Ankara en verdiende een centje bij als schoenpoet-
ser. Met dat geld kwam hij begin jaren 1980 op vakantie 
naar Limburg. Dat was niet zo’n gek plan. Er woonden 
hier immers heel wat mensen uit zijn geboortestreek, 
waaronder een vriend die mijnwerker in Beringen was. 
Ayhan bleef een tijdje; ging ook werken in de mijn; 
trouwde en kreeg kinderen. Zonder het goed en wel 
te beseffen, was zijn vakantie veranderd in een per-
manent verblijf. Lange tijd bleef hij dromen van een 
terugkeer naar Turkije, maar vandaag is hij trots op wat 
zijn kinderen in België hebben bereikt. Zijn dochter is 
lerares; zijn zoon Erhan Demirci maakt theatervoor-
stellingen en trekt volle zalen als stand-upcomedian.

In de Limburgse mijnstreek vind je honderden ver-
halen zoals die van Bartolomeo en Ayhan. De steen-
koolontginning trok immers arbeiders uit binnen- én 
buitenland aan. De immigranten dachten vaak maar 
even te blijven. Het gevoel van tijdelijkheid bleef, zelfs 
nadat ze hier al jaren waren, hun leven beheersen. 
"Veel Turken hadden dat gevoel", vertelde Hayrullah 
Erol, die in 1963 naar België gekomen was. "Zo kochten 
we alleen maar tweedehandsspullen, omdat ze toch 
maar een jaar moesten meegaan."

Al in de jaren 1930 werkten er heel wat migranten 
in de mijnen, hoofdzakelijk uit Oost- Europa. Maar de 
grootschalige, nationaal georganiseerde inzet van 
buitenlandse gastarbeiders kwam er pas na de Tweede 
Wereldoorlog. In juni 1946 sloot België een akkoord 
met Italië. In ruil voor steenkool zou het land 50 000 
Italiaanse arbeidskrachten leveren aan de Belgische 
steenkoolmijnen. De deal werd voorgesteld als een 
win-winsituatie. Italië kampte immers met hoge werk-
loosheidscijfers en had nood aan steenkool, terwijl 
België nood had aan de arbeidskrachten voor de steen

Het beloofde land: gastarbeiders in de mijnstreek

Gastarbeiders genieten van een warme maaltijd. PCCE

De Yesil Moskee van Houthalen.  Saskia Vanderstichele
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Gastarbeiders zonder gezin woonden vaak samen 
in eenvoudige flats, ‘hotels’ genoemd. Deze foto 
is genomen in Beringen. PCCE

kool-nijverheid. Zo wierven de Limburgse mijnen meer 
dan 28 000 Italianen aan. 

Ook met andere landen sloot België overeen-
komsten. In verschillende migratiegolven kwamen er 
Spaanse, Griekse, Turkse en een beperkt aantal Marok-
kaanse arbeiders in de Limburgse mijnen terecht. De 
cités werden kleurrijke wijken, waar mijnwerkers met 
verschillende talen, culturen en religies samenhokten. 
De vermenging was groot, maar toch voelden vele 
migranten de behoefte om hun eigen tradities niet te 
verwaarlozen. Ze richtten eigen verenigingen op, waar 
ze hun taal en cultuur levend konden houden.

Toen de mijnen sloten, hadden de meeste migran-
tengemeenschappen zich stevig genesteld in hun cité. 
De meesten bleven dan ook wonen in de huizen die 
vroeger tot de mijn behoorden. Enkel de groepen die 
later gearriveerd waren en zich nog niet in de mijnge-
meenschap geworteld hadden, verhuisden naar grote 
steden zoals Brussel en Antwerpen.

De cités werden kleurrijke wijken, 
waar mijnwerkers met verschillende 
achtergronden hun leven 
uitbouwden.
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Bijlage 4, Het Belang van Limburg
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Bijlage 4, Het Belang van Limburg
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Bijlage 5, KADOC-KULeuven
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Bijlage 6, Het Belang van Limburg
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Bijlage 4, Het Belang van Limburg
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Bijlage 7a, Het Belang van Limburg
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Bijlage 7a, Het Belang van Limburg
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Bijlage 7b, Het Belang van Limburg
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Bijlage 7b, Het Belang van Limburg
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Bijlage 8, KADOC-KULeuven
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Bijlage 9a, KADOC-KULeuven
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Bijlage 9b KADOC-KULeuven


