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Nieuwe tijden...
In de eerste helft van de twintigste 

eeuw veranderde het karakter van 

oostelijk Zuid-Limburg ingrijpend. Je 

zou – overdreven gesteld – kunnen 

beweren dat het idyllisch plattelands-

leven in veel Limburgse gemeenten 

plaats heeft moeten maken voor het 

jachtig bestaan in een geïndustriali-

seerde en verstedelijkte samenleving. 

In een plaats als Brunssum vond in 

1909 nog bijvoorbeeld meer dan 

40% van de beroepsbevolking werk 

in het agrarisch bedrijf, vlak na de 

Tweede Wereldoorlog was dit cijfer 

hier al gedaald tot amper 1,5% en 

verdiende reeds meer dan 70% zijn 

boterham in de mijnbouw en in aan-

verwante bedrijven. De ontwikkelingen 

in Brunssum stonden niet op zichzelf. 

Ook elders in de streek zien we dat 

veel landbouwbedrijven in deze jaren 

het veld hebben moeten ruimen voor 

de mijnbouw. Er was niet alleen 

sprake van verschuiving van werk-

gelegenheid, ook de omvang van de 

werkgelegenheid nam dramatisch 

toe. De behoefte aan mijnwerkers 

was groter dan het aanbod van 

Limburgse jongens en mannen. Alle 

mijnen zagen zich dan ook gedwon-

gen arbeidskrachten te ronselen in 

andere delen van ons land (de zoge-

naamde ‘polderjongens’) en in het 

buitenland. Voor huisvesting werd 

gezorgd: de mijnen betaalden mee 

aan de oprichting van gezellenhui-

zen voor ongehuwde mijnwerkers 

en bouwden vele nieuwe woningen 

voor arbeiders met gezinnen, aan-

vankelijk op loopafstand van de 

mijn. Vermoedelijk door hun ligging 

buitenaf werden zij in de volksmond 

‘kòllenieën’ genoemd. Zo ontston-

den onder andere in de begintijd de 

buurten Musschemig, Grasbroek, 

onder de wagen moesten slapen. Ook 

in stallen en schuren werden onge-

huwden ondergebracht. Begrijpelijk 

dat menig nieuw mijn werkersgezin 

dat met hoge verwachtingen naar 

Limburg kwam, na een paar weken 

weer teleurgesteld vertrok. En door de 

stagnatie van de woningbouw tijdens 

de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

werden de misstanden nog groter. 

De kolenproductie moest omhoog 

omdat uit Duitsland vrijwel geen kolen 

meer kwamen. Om de productie met 

1000 ton per dag te verhogen, waren 

300 extra arbeiders nodig; daarvoor 

waren 150 nieuwe woningen vereist. 

Vele nieuwe mijnwerkers werden 

aangetrokken maar de woningbouw 

lag bijna geheel stil door de stijgende 

prijzen van bouwmaterialen. In 1916 

waren sommige bouwmaterialen twee 

maal zo duur als vóór de oorlog. 

In een woningcomplex van 75 mijn-

woningen woonden in 1918 behalve 

de 75 huurders met hun 695 gezins-

leden nog 25 gezinnen met kinderen 

en nog 132 kostgangers. In elke 

gezinswoning die de Staatsmijnen 

in Treebeek had gebouwd, woonden 

gemiddeld liefst veertien per sonen! 

Huisjesmelkers en speculanten

werden slapend rijk over de rug-

gen van de mijnwerkers. Een mijn-

werkers gezin met vijf kinderen 

huurde dat jaar een schuur waarvoor 

het per week 6 gulden betaalde. 

Het weekloon was 19 gulden. 

Eenkamerwoningen werden aan 

twee gezinnen verhuurd. Een krijt-

streep op de vloer gaf aan waar de 

grens liep.

Al eerder waren door een jour-

nalist van het Limburgs Dagblad, 

Th. Vianen, mistoestanden in de 

woonwijken aan de kaak gesteld. 

Hij verhaalt over de Pinksterzondag 

van 1907 hoe het er in de mijnwer-

kersbuurt Musschemig aan toe ging: 

‘Drie tonnen bier en twaalf kannen 

jenever werden op pinksterzondag 

1907 via een van de toegangswegen  

bezorgd bij de kolonie van de Oranje 

Nassaumijn aan de Sittarderweg 

in Heerlen. “ ‘t Was een gewone 

Zondag middag, toen ik in een der 

kolonies zijn moest. Reeds buiten 

hoorde ik de woeste dronkemans-

kreten, het gehuil en gekijf van de 

afwisselend lallende of ruziemaken-

de meiden en kerels. Maar binnen! 

’t Was het gewone bekende vertrek 

Beersdal, Leenhof, Eikenderveld, 

Terwinselen, Eikske en De Slak. 

Nieuwe noden...
Toch ging alles niet zonder slag 

of stoot. Bij de groei van de mijn-

industrie en de explosieve groei van 

het aantal mijnwerkers verslechterde 

de woonsituatie en was er een 

schrijnend woningtekort. Allerlei 

misstanden waren daarvan het 

gevolg. De woningverenigingen (de 

meeste zijn opgericht voor de Eerste 

Wereldoorlog) en de mijnen konden 

het bouwen van voldoende wonin-

gen niet bijbenen.

Een mijnwerkersgezin met vijf kin-

deren stond soms niet meer dan 

één kamer van vijf bij drie meter ter 

beschikking. Vooral ongehuwden, en 

dat waren de meeste mijnwerkers 

die van elders kwamen, vonden 

maar moeizaam onderdak. In de 

‘kolonieën’ van de mijnen woonden 

tot tien ongehuwden in één een-

gezinswoning. Bedden werden afwis-

selend beslapen door mijnwerkers 

die nacht- en dagdiensten hadden. In 

een woonwagen woonde niet alleen 

een mijnwerkersgezin maar ook nog 

twee kostgangers, zij het dat die 

Buurten in vroegere tijden: 
de mijnkolonie

Volgens de laatste parkstadmonitor leven er tegenwoordig 244.181 mensen 

in Parkstad Limburg in 117.516 huishoudens en ongeveer netzoveel woningen 

(111.253) als huishoudens. Per wooneenheid komt dat neer op een gemiddel-

de huishoudgrootte van 2,08 personen. Dat was bij de opkomst van de mijn-

industrie vanaf pakweg 1900 wel heel anders. In 1900 waren er in Brunssum 

214 wooneenheden voor 1206 inwoners, een gemiddelde huishoudgrootte 

van 5,6 en in Heerlen respec tie velijk 1141 en 6646, een huishoudgrootte van 

gemiddeld 5,8. Die gemiddelde cijfers zijn niet helemaal betrouwbaar, omdat 

men vaak met meerdere gezinnen één wooneenheid deelde. Die wooneen-

heden, zeker de arbeiderswoningen, waren daarbij nog eens een stuk kleiner 

dan die van tegenwoordig.

Beersdal toen, gebouwd als mijnwerkerskolonie 

door de Oranje Nassaumijnen.

Het Röselaersplein is het eerste woningbouw-

project uit 1913 van de Woningvereniging 

Hoensbroek.

Voor de opvang van vrijgezelle arbeiders 

werden gezellenhuizen gebouwd, zoals 

deze in Eygelshoven.
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dier mijnwerkerswoningen. De kleine 

ruimte was volgepropt met een 

dronken troep van wijven en kerels; 

in een hoek deunde een vent lijzige 

melodieën op zijn harmonika, de 

jenever werd gedronken uit allerlei 

voorwerpen, glazen, kommen, enz.  

En in het midden hoste de troep bij 

het gedrens van de muziek. Er hing 

een atmosfeer, om onpasselijk te 

worden en het getier zou iemand 

met zenuwen als kabeltouwen van 

streek hebben gemaakt.”

Nieuwe buurten...
Bestuurders en mijndirecties gaven 

aandacht aan het probleem en zorg-

den samen met de geestelijkheid dat 

er snel voldoende nieuwe buurten 

kwamen, met een kerk, een patro-

naat en nieuwe verenigingen om de 

mijnwerkers in de vrije tijd van de 

alcohol af te houden. Door de mijnen 

en woningcorporaties aangestelde 

woninginspectrices gingen toezicht 

houden op de goede zeden en de 

goede bewoning van de woningen. 

Hoewel aan de snel doorgevoerde 

woningbouw meestal geen steden-

bouwkundige plannen ten grondslag 

lagen, waren de nieuwe wijken wel 

volgens een bepaald idee opgezet. Ter 

garantie van een goede en gezonde 

leefomgeving en ter voorkoming van 

gettovorming, zoals die in de omlig-

gende buitenlandse industriegebieden 

had plaats gevonden, bouwde men 

ruim opgezette buurten van eenge-

zinswoningen met een tuin. 

De achterliggende gedachte bij deze 

‘tuinwijken’ was tevens dat een derge-

lijke leefomgeving beter aansloot bij 

hetgeen de mijnwerkersgezinnen ken-

den, aangezien er velen uit een lande-

lijke omgeving kwamen. Een grote tuin 

bood hen bovendien de kans eigen 

groenten te kweken en enkele dieren 

te houden. Dit had als bijkomende 

voordelen dat veel families een deel 

van hun eigen eten verbouwden en 

dat de kompels, naast hun afbrekende, 

ondergrondse werk, met de moestuin 

ook een scheppende activiteit in de 

buitenlucht hadden. 

Doordat voor de bouw van de ‘tuin-

wijken’ een grote hoeveelheid grond 

nodig was en de beschikbare midde-

len voor de volkshuisvesting beperkt 

waren, lieten de woningbouwvereni-

gingen hun oog vallen op locaties 

waar de grondprijs het meest aantrek-

kelijk was. Dit waren aanvankelijk 

zelden goed ontsloten plekken in de 

nabijheid van de bestaande kernen. 

Een sterk verspreide bebouwing  

was het gevolg. Met woonwijken

als Meezenbroek, Molenberg, 

Versiliënbosch, Husken, Treebeek, 

Chevremont, Kakert, Lauradorp, De 

Dem, Steenberg, De Egge, Haansberg 

en Schuttersveld. Na 1930 werden 

er minder nieuwe wijken gesticht, 

maar zocht men vooral aansluiting 

bij de bestaande ‘kòllenie’-bebou-

wing. In totaal bouwden de mijnen 

en de woningbouwverenigingen tus-

sen 1915 en 1925 maar liefst 6.500 

arbeiderswoningen in oostelijk Zuid-

Limburg, bijna de helft daarvan op 

Heerlens grondgebied. 

Pas midden jaren dertig neemt de 

woningnood wat af, maar na de 

Tweede Wereldoorlog moesten door 

de plotselinge babyboom weer in 

versneld tempo op grote schaal nieu-

we grote wijken worden gebouwd. 

Er ontstaan dan nieuwe buurten die 

minder het karakter van een mijn-

werkerskolonie hebben.

* Met dank aan historicus Loek Kreukels  

 voor enkele teksten en gegevens.

Staatsmijnen bouwde een grote mijnwer-

kersbuurt in Treebeek, tijdens en kort na de 

Eerste Wereldoorlog. De Treebeekstraat nu.

De wijk Eikske met de uitbreiding  van kort 

na de Tweede Wereldoorlog

Schuttersveld in Brunssum


