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VOORWOORD

Toen Jan Molemans mij een eerste drukproef bezorgde van deze kroniek van 50 jaar Boxbergheide,  ben ik er 
onmiddellijk in beginnen lezen, eerst diagonaal vanuit de inhoudstafel, daarna artikel per artikel en op elke bladzi-
jde werd ik geconfronteerd met  herinneringen uit mijn kinderjaren, mijn jeugd,  mijn volwassen leven.  Zo zal het 
ongetwijfeld ook voor U zijn. En dat was wellicht ook de bedoeling van de auteur.

Maanden,  ja, jaren intens opzoekingswerk, gesprekken met tientallen mensen, nazicht van officiële documenten, 
persmappen en tijdschriften, en dit alles met bijzonder grote vasthoudendheid en hardnekkigheid mondden uit in 
dit prachtige boeket van feitelijke gegevens,  spitse anekdotes, kleurrijke verhalen,   dat aangeboden wordt aan de 
inwoners van Boxbergheide, maar ook aan iedereen die van deze prachtige wijk houdt. 

In alle stilte glijdt Jan Molemans langs de vele initiatieven waarvan hijzelf en zijn echtgenote aan de basis liggen; je 
zou haast  zeggen dat hij  ze met grote bescheidenheid ontwijkt. Maar het mag geweten zijn dat Jan en Annie vanaf 
het begin onverzettelijke steunpilaren waren in onze wijk,  zowel in het verenigingsleven als in de bibliotheek om 
enkel die maar te noemen. 

Mijn voorwoord wil dan ook een eerbetoon zijn aan hen die niet alleen deze publicatie tot stand brachten, maar 
ook mede aan de basis lagen van deze, onze wijk. Dank je wel Jan, dank je wel Annie, dank je wel iedereen die door 
zijn of haar bijdrage deze publicatie gestalte gaf ! 

                                                         Jef Gabriels
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Woningen van de 1ste reeks in de Kleinven : van links naar rechts : nr 86,   nr 84,  ,nr 82,  nrs  80  &  78

50 jaar geleden werden, kort na de  tweede wereldoorlog,
op BOXBERGHEIDE in GENK

de eerste KLEINE LANDEIGENDOMMEN
gebouwd om....

1. Limburgse mijnwerkers een eigen woning te bezorgen in de gezonde vrije  natuur.
2.  een belangrijke bijdrage te leveren tot de oplossing van  een enorme woningnood.

Deze bundel werd samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling  “Boxbergheide  50  jaar” en de viering en 
herdenking van de 51 pioniersgezinnen, die een woning kochten van de  eerste en de tweede reeks.
 
50 echtparen en 1 weduwnaar kochten de eerste  51  kleine landeigendommen van Boxbergheide. (Van 1 echtpaar 
weten wij niet of zij nog leven.)
 Van  99 kopers  weten wij dat: 
 4 echtparen, 13 weduwen en  2 weduwnaars nog wonen in hun woning op Boxbergheide,
 2 echtparen, 10 weduwen  elders wonen,
 18 echtparen, 24 mannen en 2 vrouwen overleden zijn. 

De samensteller  maakte geen studie over sociaal woonbeleid in Genk of Boxbergheide. Hij trachtte alleen,  op 
verschillende manieren weliswaar, een tijdsbeeld te schetsen van het ontstaan van en het leven op de wijk tijdens de 
beginjaren, toen alles er nog in zijn kleuterschoentjes stond.
 

Ze droomden  toen al  redelijk  gauw van een ( groot ) bloemendorp.
Die pioniers en zij, die naderhand kwamen, hebben die droom waar gemaakt.

        Jan  Molemans

B OX B E RG H E I D E
1948   ---      1998



“Tot in 1946 was Boxbergheide een uitgestrekt domein 
met zachtglooiende bodem, heide zo ver het oog reikt, 
magere dennenbossen eromheen en enkele witgekalkte 
huisjes met rode pannen en strodaken" (Landeigendom, 
december 1966, p. 463).       

Vanaf 1946 - de tweede wereldoorlog was pas voor-
bij, kwam de gewestelijke bouwmaatschappij van de 
Kleine Landeigendom, de S.M. Landwaarts, tot volle 
ontplooiing. Op 17 maart 1947 kocht de maatschappij 
(opgericht in 1937)   ter plaatse Boxbergheide diverse 
onbebouwde woeste heidegronden met een totale opper-
vlakte van 142 ha 14 a. 60 ca.. Toen men nog datzelfde 
jaar een eerste reeks van 25 woningen in aanbesteding 
gaf, begon meteen de geschiedenis van wat de onder-
voorzitter van de Nationale Maatschappij voor de Kleine 
Landeigendom in 1952 al "het mirakel van Boxberg-
heide" noemde.                             
Door de werkzaamheden van de Nationale 
Landmaatschappij en de gewestelijke maatschappij 
Landwaarts werden er sindsdien 875 woningen gebou-
wd en verkocht aan evenveel gezinnen. 
                               

*******

De kopers van de eerste reeksen van 25 woningen 
waren bijna allen mijnwerkers.

Velen hadden al 15 tot 20 jaar "mijn" achter zich. 
Sommigen van hen waren op 14 jaar naar de “put” 
gegaan en hadden er al 21 jaar dienst op zitten, toen 
ze 35 waren. Ze konden geld lenen aan 2,50 % als ze 
minder dan 5 jaar dienst hadden, aan 2 % met 5 tot 10 
dienstjaren, 1,50 % met 10 tot 15 dienstjaren, 1 % met 
15 tot 20 dienstjaren en 0,50 % met meer dan 20 dien-
stjaren in de ondergrond of op de bovengrond. Andere 
kopers betaalden 2, 75 %.        
Door de wet van 14 april 1945 werden de Nationale 
Maatschappij voor de Kleine Landeigendom en de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas gemachtigd aan de 
mijnwerkers bij de aankoop of de bouw van een woning 
het totaal bedrag van de waarde van het goed te lenen. 
Een gedeelte van de intrest zou door de staat gedragen 
worden.       
Onder de impuls van de heren. Ministers Van Acker en 
Delattre werden allerlei pogingen gedaan om het beroep 
van mijnwerker te revaloriseren. Zij werden er in hun 
eigen belang toe aangezet om zich bij voorkeur in de 
vrije natuur te gaan vestigen volgens de leuze van de 
Kleine Landeigendom. Minister Van Acker heeft eens 
uitgeroepen: “Wij willen voor onze mijnwerkers de 
mooiste arbeiderswoningen”. (Wie hierover meer wil 
weten raadplege het artikel van Mr. R. Marique "De 
mijnwerkers dienen in de vrije natuur te wonen" uit het 
tijdschrift “Landeigendom” van januari 1948).        
Op 29 mei 1948 werd de belangrijkste wet inzake 
sociale huisvesting uitgevaardigd, beter gekend als de 
wet "De Taye". Bij deze wet werden voor het eerst pre-
mies om niet toegekend, zowel voor de bouw als voor de 
aankoop van sociale of ermee gelijkgestelde woningen.        
Bij de wet van 15 april 1949, de zogenaamde wet 
Brunfaut, werd een Nationaal Fonds voor de Huisvesting 
opgericht. Dank zij deze wet werden aan de Nationale 
Maatschappij voor Goedkope Woningen en aan de 
Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 
de voor hun activiteiten vereiste financiële middelen ter 
beschikking gesteld. Zij bepaalde verder dat in geval van 
oprichting van een groep van ten minste 25 sociale won-
ingen de Staat bepaalde infrastructuurwerken (wegen, 
waterleiding, elektriciteit, gasleidingen, beplantingen 
e.d.) ten laste zou nemen.        
Het verlijden van de akten van verkoop en lening had-
den in het begin eerst plaats nadat de huizen al een tijdje 
bewoond waren. Meestal moest men bij het ondertek-
enen van de aankoopbelofte een voorschot betalen van 
1.000 fr. en daarna 1.000 fr. per maand als zogezegde 
huur, die later zou verrekend worden als even zovele 
voorschotten. De koper had bij het verlijden van de akte 
nog de keuze tussen drie mogelijkheden: 
1. de termijn van afbetalingen (bvb. 20, 25 of 30 jaar) 
iets eerder laten stoppen,
2. het bedrag van de afbetalingen gedurende de afge-
sproken termijn verminderen,
3. tijdens een periode na het verlijden van de akte vrij-
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BOXBERGHEIDE, GESCHIEDENIS VAN EEN WIJK lN

WORDING TOT DE MOOISTE IN VLAANDEREN

Het kroosstrijk mijn-
werkersgezin (op de 

foto hiemaast) kocht, 
zoals vele anderen, 
in 1948 een klein 

landeigendom in de 
Craenevenne en kon 
zich toen ( foto van 

1949) nog rustig 
neervlijen m de hei.



gewestelijke en nationale maatschappij voor de Kleine 
Landeigendom. Vanaf l 979 werd het uitzicht "gevel-
versiering" meer dan vroeger in de wedstrijd benadrukt. 
Sedert 1986 werd het wedstrijdkarakter weggelaten en 
werd de "Actie Mooie Voortuinen" georganiseerd.        
In het kader van de gemeentelijke Bebloemingsactie ver-
kreeg Boxbergheide in 1987 de eretitel "Best-bebloemde 

wijk van Genk”. Vanaf 1988 startte de wijk met “Open-
Tuindagen”.
In datzelfde Jaar verwierf de gemeente Genk met enig 
gemak de begeerde titel van “Laureaat Entente Florale” 
omdat de internationale jury kon rondgeleid worden 
in het prachtig gemeentelijk “Molenvijverpark” en ... 
de (door de bewoners zelf ) “best-bebloemde wijk van 
Genk”.
Het tweedaags Open-Tuin-weekend van Boxbergheide 
werd sedertdien elk jaar herhaald.
Tijdens het weekend van 1991 werd het Heideblomplein 
plechtig ingehuldigd en in 1993 werd er op dat plein 
door de plaatselijke vereniging een Open-Tuin-Uurwerk 
geplaatst.        
Gedurende de laatste jaren is het Heideblomplein met een 
aangepaste beplanting, waaronder honderden heidestrui-
ken, herschapen in een prachtig Heideblompark.

gesteld worden van betalingen. Wie bvb. 7 maanden 
lang 1.000 fr. “huur” had betaald en maar 700 fr. moest 
afbetalen voor zijn lening, hoefde bij deze formule 
gedurende 10 maanden geen afbetaling te doen en kon 
daarmee achter zijn huis een stalletje, bergkot of duiv-
entil (laten) maken. (Aan garages werd nog heel weinig 
gedacht).        
In de huizen van de drie eerste reeksen was een stal 
voorzien van ongeveer 8 m2 voor het houden van klein-
vee. Deze stal was voorzien van 2 klapvenstertjes, met 6 
verluchtingsgaten erboven, in de voorgevel. Hij had een 
aparte deur langs de zijkant van het huis. Er was nergens 
een vrijstaand bijgebouwtje voor stal of bergplaats. In 
genoemde stal was een trog voorzien voor het houden 
van een varken en daarnaast troggen voor 2 geiten.        
Vanaf de vierde reeks woningen werden er afzonderlijke 
gebouwen voor kleinvee of bergplaats voorzien                               

*******

De eerste eigenaars richtten reeds in 1950 een verenig-
ing op voor landelijk-sociale actie, waaruit op 1 juli 
1951 de v.z.w. "Van Heideblom tot Landeigendom" 
(afgekort V.H.T.L.) ontstond. Sedert haar oprichting 
ijvert de vereniging voor de verfraaiing van de wijk. In 
een brief dd. 5.10.53 aan het gemeentebestuur verzekert 
het bestuur dat het zijn ambitie is om van de wijk "de 
parel van het Genkse" te maken. In het maandblad 
Landeigendom (van de Nationale Landmaatschappij) 
van augustus 1955 stond op p. 305 te lezen: "Een zand-
vlakte, die slechts heidekruid had voortgebracht en nooit 
iets anders gevoed dan wilde konijnen, werd door de 
mijnwerkers van Boxbergheide omgetoverd in groente-
tuinen, boomgaarden en bloemperken".        
Vanaf 1952 tot 1985 werden er haast ieder jaar "tuin-
wedstrijden" georganiseerd met prijsuitreikingen volgens 
de behaalde punten, in nauwe samenwerking met de 
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DE MIJNWERKERS DIENEN IN DE VRIJE NATUUR TE 
(KUNNEN) WONEN

 
Bijdrage, die een beter inzicht kan bijbrengen over de tijdsgeest, waaraan o.a. Boxbergheide zijn ontstaan te danken 
heeft, van de hand van R. Marique, directeur-generaal van Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, 
in het tijdschrift  Landeigendom van januari 1948,  jaargang 1, nr 1, p.4 tot 6.

Alhoewel ons land arm is aan natuurlijke hulpbronnen, 
bezit het toch twee grote rijkdommen, grond en steen-
kolen.
Wanneer de landbouwer de grond renderend maakt, 
wanneer de mijnwerker de kolen bovenhaalt, kosten de 
grondstoffen niets en is de bruto opbrengst een  verrijk-
ing  voor het land. Bij het verwerken van nijverheidspro-
ducten moeten de grondstoffen eerst in het buitenland 
worden aangekocht.
Deze vergelijking tussen de industrie aan de ene zijde en 
de steenkolenvoortbrengst aan de andere zijde, leert ons 
dat elke regering in het bijzonder moet zorgen voor het  
productief maken van de grond en de ondergrond.

De welvaart van ons land is nauw verbonden met de 
waarde van de landbouw- en steenkoolproducten.
De landbouwers en de mijnwerkers moeten bijgevolg in 
België als de bijzonderste ambachtslui van onze natio-
nale rijkdom beschouwd worden. Het zijn juist deze 
werklieden, die sociaal zeer laag staan (aangeschreven).                                                                                    
Wat de mijnwerkers betreft, heeft de regering de ongeri-
jmdheid van deze sociale classificering ingezien en zij 
tracht deze keurarbeiders de plaats toe te kennen, waarop 
zij recht  hebben.
Sedert de bevrijding van ons grondgebied werden er, 
onder het krachtig impuls van de HH Ministers VAN 
ACKER  en  DELATTRE, pogingen in het werk gesteld 



om het beroep van de mijnwerker te revaloriseren. Deze 
pogingen slaan op het loon, de veiligheid, de beroeps-
vorming en de huisvesting. Beperken wij ons tot dit laat-
ste punt, dat onder de bevoegdheid valt van de Kleine 
Landeigendom.
 
Twee reeksen maatregelen werden getroffen ter verbeter-
ing van de huisvestingsvoorwaarden van de mijnwerkers 
:
1. de wet van 14 april 1945, waarbij de  Nationale 
Maatschappij voor de Kleine Landeigendom en de 
Kredietmaatschappijen van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas gemachtigd werden aan de mijnwerkers 
bij de aankoop of de aanbouw van een woning het 
totaal bedrag van de waarde van het goed te lenen. Een 
gedeelte van de intrest wordt door de staat gedragen.. 
Een mijnwerker met 20 jaar dienst betaalt aldus slechts 
0,50 t.h. intrest.
2. Door de Ministerraad werd besloten een bedrag van  
vijf miljard frank, te verdelen over 5 jaar, ter beschikking 
te stellen van de Minister van Energie en Brandstof voor 
de aanbouw van nieuwe woningen voor onze mijnwerk-
ers.
  
Past het nu niet de mijnwerkers er in hun eigen belang 
toe aan te zetten zich bij voorkeur  in de vrije natuur te 
vestigen volgens de leuze van de Kleine Landeigendom 
? Zonder twijfel heeft niemand meer behoefte aan 
rechtstreeks contact met de natuur dan een mijnwerker.
De mijnwerker heeft recht op een thuis, waar hij zijn 
persoonlijkheid kan ontplooien en zijn gezondheid 
herstellen.
 
De heer Minister  DELATTRE heeft gelijk wanneer hij 
wijst op de dringende noodzakelijkheid aan deze beide 
voorwaarden te voldoen.

1. De mijnwerker moet ondergebracht worden in een 
midden dat de ontplooiing van zijn morele persoonli-
jkheid vergemakkelijkt.

De noodwendigheden van de productie verminderen 
het persoonlijk initiatief van de mijnwerker. Men werkt 
in ploeg, de tucht is zeer streng, de werkman wordt ver-
eenzelvigd met de grondstof. De productie is afgestemd 
op de hoeveelheid. Men eist van de mijnwerker een 
zeker aantal kolenwagentjes per dag. Van hem wordt bij 
de productie niet het minste intellectueel werk gevraagd, 
zoals dit gevergd wordt van ambachtslui, fabriekwerkers, 
landbouwers. Zijn werk heeft geen invloed op de kwalit-
eit van de steenkool. Alleen zijn fysische kracht en de 
solidariteit van de groep zijn van belang. Het beroep is 
zonder kunst.... voor het merendeel van deze werklieden 
tenminste, want het is ontegensprekelijk dat het leidend 
personeel grote beroepskwaliteiten moet bezitten. 
(Wij laten deze straffe uitspraken voor rekening van de auteur).
Er moet aan deze mens, die gebukt gaat onder een 
ruwe en zware arbeid, de mogelijkheid gegeven worden 
om even te verademen en zich een inwendig leven te 
vormen. Meer dan een ander, zegt Verhaeren, heeft de 
mijnwerker behoefte aan “ontspanningsuren”.

Deze ontspanning is voornamelijk de moderne haard, 
gezond en lustig, bron van vreugde, die de intellectuele 
ontwikkeling bevordert door muziek, letterkunde, kunst 
en...  wij voegen eraantoe : de gezinshaard te midden 
van de bomen, de bloemen en de vogels.
De bovengrond moet leven en persoonlijkheid schenken 
aan degenen, die ten dienste staan van de ondergrond. 
Men onderschat al de kwaliteiten van opmerkingsgeest, 
oplettendheid en initiatief, waarvan men blijk moet 
geven om een tuin productief te maken, kiekens, koni-
jnen of een geit te houden ; deze kwaliteiten verheffen 
de morele standing van de mens, maken hem vrij van 
de slavernij der machines en van het seriewerk. Een 
industrieel zei me onlangs : “Ik heb zelden een werkman 
gezien, eigenaar van bekroonde dieren op tentoonstellin-
gen voor kleinvee, die ook geen uitstekende werkkracht 
is in de fabriek”....

Hierboven rechts: woning 3e reeks : Landwaartslaan, 81;  op de 
achtergrond in het midden:  woning 2de reeks: Landwaartslaan, 76
Links vooraan : tweewoonst  3de reeks: Klotstraat , 8 & 6; links 
op de achtergrond: woning 3e reeks: Boxbergstraat, 2
 

Materiële voordelen volstaan niet om een beroep te doen 
herleven, waarvan de jongeren niet meer willen. Ernstige 
vooruitgang kan alleen gemaakt worden wanneer deze 
werklieden in het bezit zullen zijn van wat nodig is voor 
hun morele opbeuring, een levende woning.

2 . De mijnwerkers moeten in een gezonde streek wor-
den ondergebracht waar ze hun gezondheid kunnen 
herstellen.
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en daarbij een paar aren grond als groentetuin bewerkt 
?.... Als besluit van zijn studie over “de landvlucht en de 
terugkeer tot het land” beveelt Emile Vandervelde aan 
“de stedelijke agglomeraties te ontlasten door de over-
gang en de vestiging van de werklieden op het platteland 
te vergemakkelijken”. De wens van deze grote socioloog 
is dertig jaar later vervuld geworden door de oprichting 
van Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigen-
dom  ( in  1935).
Het is om gevolg te geven aan deze oproep ten gunste 
van onze dorpen, dat wij nu de bouw verwezenlijken van 
honderde kleine landeigendommen voor mijnwerkers, 
hetzij afzonderlijk, hetzij gegroepeerd in gehuchten  of  
zelfs  in  ware  dorpen,  zoals   te Genk

(Het  moet de aandachtige lezer zeker opgevallen zijn dat deze 
bijdrage in het Frans werd geschreven door de auteur en eerder 
de toestand van de mijnwerkers in Wallonië beschrijft.  De 
oplossingen worden  vanuit een eerder marxistische filosofie gesug-
gereerd. Wij hebben hier en daar enkele zinnen weggelaten of een 
zinswending veranderd en zo goed  mogelijk de laatste nieuwe 
spelling gebruikt. Wij hebben in de voorliggende tekst alles, wat   
vet  of   in  HOOFDLETTERS  gedrukt stond, zo opnieuw 
weergegeven).

Het is reeds honderdmaal gezegd dat het ondergrondse 
werk de mijnwerkers berooft van zuivere lucht, zon en 
natuurlijke temperatuur. Alleen zij, die in de mijnstreek 
hebben verbleven, kennen de noodlottige gevolgen van 
deze ontberingen op het gestel van de mijnwerkers en 
hun kinderen. Alle geneesheren zijn het eens om het 
leven in open lucht, de zon, de vrije natuur aan te be-
velen aan hen, die gedurende acht uren hun dagtaak in 
zo 'n schadelijk midden moeten doorbrengen : duis-
ternis, vochtig-warme of ijskoude temperatuur, zenuw-
prikkeling, oorverdovend lawaai van de boormachine, 
vermoeidheid  tengevolge van de abnormale houding bij 
het steenkoolkappen.
Bij hun thuiskomst moet vermeden worden dat de 
mijnwerkers nog steeds in het stof en de rook van de 
mijn moeten verblijven. Arbeiderswijken, opgericht in 
de onmiddellijke nabijheid van de mijn, enge straatjes 
met vervallen en ongerieflijke woningen, zelfs betonnen 
complexgebouwen zijn niet van aard om  de gezondheid  
van de mijnwerkers te verbeteren. 
“Wij willen voor onze mijnwerkers de mooiste arbeider-
swoningen” heeft minister VAN ACKER eens uit-
geroepen. En minister VAN ACKER heeft gelijk. Het 
beroep moet niet alleen aantrekken door zijn hoge 
lonen, maar ook door een degelijke huisvesting  Wij (de 
N.M.K.L.)willen de mijnwerker een huis met een tuin 
bezorgen, of beter, een klein landei-
gendom met een tiental aren grond, 
opgericht in de buitenwijken van de 
steenkolencentra.
Waarom een tuin of zelfs een groter 
stuk grond ? Omdat de beste fysische 
ontspanning, na acht uren hard en 
ongezond labeur, verschaft wordt door  
een uurtje bezigheid op het land. Het 
harde werk van een landbouwer (van 
beroep) is niet te vergelijken met het 
onderhoud van een klein landeigen-
dom van 1.000 m2, dat als volgt kan 
opgevat zijn :
                                 m2
woning en aanhorigheden       100 
hennenloop                50
groententuin vr 4 personen     200
bessenstruiken            50
boomgaard                  600  
   

Het renderend maken van dergelijk klein landeigendom 
is moeilijk “arbeid” te noemen. Het is een “bezigheid”, 
die meer initiatief en intellect vergt dan fysische krachtin-
spanning.
 
Er is alle dagen wat te doen, of voor de groenten, of voor 
de bloemen, of voor het fruit, of voor de kleinveeteelt. 
Voorzeker, maar dit gedeeltelijk gebruik van de vrije uren 
is juist de  ontspanning, die het lichaam nodig heeft. Is 
er iemand, die beweert dat een liefhebber, die zijn duiven 
opleidt voor prijskampen op grote afstand, werkt of zich 
vermoeit ? Is  het anders voor een liefhebber, die een 
tiental hennen of enkele konijnen of een varken kweekt 

50

7

Zicht op de Krommestraat met woningen 27, 33-35, 37-39  
van de achtste reeks en 29-31, 41-43  van de 7de reeks
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Op enkele kilometers van Hasselt, langsheen de steen-
weg Hasselt-Genk ontplooit zich de uitgestrekte, dorre 
heide  Op de achtergrond, de donkere silhouet van de 
“terrils” van de steenkoolmijnen, waarin mensen 8 uren 
per dag wroeten !
Dank zij de onverpoosde samenwerking van de burge-
meester, het gemeentebestuur en de Gewestelijke 
Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 
“Landwaarts” verrijst, te midden van deze heide, een 
nieuw dorp op ongeveer 140 ha. grond. Waar gisteren 
nog een zandwoestijn lag, zal morgen een nieuw dorp 
open bloeien.
De aanbesteding van de eerste 24 huizen is gedaan ; 
met de werken werd een aanvang genomen en bij het 
verschijnen van dit nummer zullen er reeds 8 huizen 
onder dak zijn.
Het wordt een dorp en geen tuinwijk, waar arbeiders 
met eenzelfde beroep worden samen getast. Onze 
Belgische mijnwerkers zullen er leven tussen mensen 
van  om ‘t even welke sociale rang. Mijnwerkers, die in 
donkere gangen hun brood moeten verdienen, hebben 
niet alleen recht op zon, lucht en land, maar ook op een 
echt gemeenschapsleven, waar zij door hun contact met 
andere beroepen hun persoonlijkheid kunnen beleven.

 HEDEN EEN WOESTIJN          MORGEN EEN DORP.

EEN NIEUW DORP VERRIJST IN DE KEMPEN  :
BOXBERGHEIDE

De gebouwen, die verrijzen, zijn eenvoudig, comfor-
tabel en aangepast aan de streek : ze zullen zich weldra 
verheffen te midden van het groen, elk met een tuin van 
10 à 20 aren. De architect van de plannen is Mr. Van 
Malleghem, urbanist van de streek. De uitvoering van 
de werken wordt met nauwgezetheid gevolgd door de 
ingenieur van de gemeente, Mr. D’Haese.
     

Uit  “Landeigendom”, november 1947, p. 12 & 13.

Wat hierboven begon in 1947, 
zag er 5 jaar later zo uit. 

(Foto “Landeigendom” okt. ‘52) 
Van links naar rechts: 

1ste reeks, Kleinven 94, 92, 90, 
88, 86, 84
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de N.M.K.L. en de lokale maatschappij “Landwaarts” 
wordt het thans mogelijk de Limburgse mijnwerkers 
buiten de industrie-drukte een eigen thuis te verschaffen 
en hun in de gelegenheid te stellen hun primitief kara-
kter van landbouwers te bewaren bij het bewerken van 
hun eigen perceeltje grond.
De heer Noben schetste in een bondig verslag de 
moeilijkheden, die “Landwaarts” van bij haar ontstaan 
ondervond bij het zoeken naar geschikte bouwgronden. 
Niet minder dan vijfmaal liepen de onderhandelingen 
spaak wegens de hoge prijzen, aanleg van wegenis,  
waterleiding en elektriciteit of wegens het behoud van 
natuurreservaat.
In 1946 slaagde de S.M. “Landwaarts” er in van het 
gemeentebestuur  140 hectaren heide-grond te kopen op 
Boxbergheide. De koopakte werd in 1947 getekend en 
door de heer Van Malleghem  werden de plannen voor 
twee typen woningen ontworpen.
De Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigen-
dom gaf haar toestemming voor de bouw van 48 won-
ingen en, nadat een onderzoek van de onderschrijvingen 
een verlaging van de kostprijs had in de hand gewerkt, 
begon aannemer Van Montfort van Neeroeteren met de 
constructie Tenslotte gaf de heer Noben een beschrijv-
ing van de woningen, waarover verder in ons relaas 
gegevens.
Oudminister Ronse wees op de grote woningnood in ons 
land met een tekort van  400.000 huizen en op de goede 
formule van de N.M.K.L., bij gebrek aan particulier 
initiatief. Hij feliciteerde “Landwaarts” en het Genker 
gemeentebestuur met hun prestatie.     

Maandag 29 november werd te Genk een aanzienlijke 
stap gezet naar de oplossing van het woningprobleem. 
Ongeveer 50 nieuwgebouwde of in opbouw zijnde won-
ingen werden ingehuldigd op Boxbergheide.
De heer burgemeester Bijnens, voorzitter van de lokale 
bouwmaatschappij “Landwaarts”, op wier initiatief 
de constructie werd aangevat, en de heer gouverneur 
Verwilghen onderlijnden tijdens de inhuldiging-
splechtigheid zo raak de betekenis van deze stap: aan de 
mijnwerkers, die acht uur per dag worden opgeslorpt in 
het klemmende raderwerk van een mijnindustrie, het 
genoegen verlenen van een eigen thuis, dat eigendomsre-
cht, dat de personaliteit van het individu en de harmonie 
van het gezinsleven zozeer bevordert en de terugkeer 
naar het slavendom van het leenroerig tijdperk in onze 
mijnstreken  “Halt” toeroept

Te 10,30 uur greep onder de auspiciën van het Genker 
gemeentebestuur en de lokale maatschappij “Land-
waarts” een intieme ontvangst plaats van de personalit-
eiten, die bij de inhuldiging zouden aanwezig zijn.
Zo bemerkten wij o.a. dhr. gouverneur Verwilghen en zijn 
kabinetschef dhr. Droogmans,  de hh. Parmentier, secre-
taris-generaal bij het Ministerie van Landbouw, Gosseries, 
en oudminister Ronse, Marique, Van Droogenbroeck 
en Van den Daele, respectievelijk voorzitter, onder-
voorzitter, directeur-generaal, ingenieur-agronoom, 
inspecteur en juridisch adviseur van de N.M.K.L., Van 
den Abele, juridisch adviseur bij het Ministerie  van 
Landbouw, Bottelberghs, directeur bij het Ministerie 
van Volksgezondheid, dhr. Bijnens, burgemeester, dhr. 
Bollen, gedeputeerde, dhr. Janssens J., provinciaal raad-
slid, de heren schepenen De Paepe, Houben, Indestege 
en Vanschoenbeek, dhr. Remans, ge-meentesecretaris, 
dhr Weyens, zaakvoerder van S.M. Beringen, mej. 
Loodts, zaakvoerder van S.M. Hasselt, dhr. Noben, 
zaakvoerder van S.M. Genk, dhr Vandevelde, beheerder 
van S.M. Landwaarts, dhr. Van Malleghem, architect-
urbanist en dhr. Van Montfort, aannemer van bewuste 
bouwwerken.      
           
Paddestoel Genk wordt aangepakt.   
In een inleidende toespraak heette de heer Bijnens zijn 
hoge gasten welkom en wees hij op  het belang van 
huizenbouw in een gemeente als Genk, dat in een tijd-
spanne van minder dan 10 jaar een bevolkingsaangroei 
van 29.000 tot meer dan 39.000 zielen kende. Dankzij 

VIJFTIG WONINGEN VAN DE S.M. LANDWAARTS 
INGEHULDIGD.

GORDEL VAN LANDELIJKE VREE EN GEZINSGELUK  ROND BLOEIENDE 
INDUSTRIE VOOR  EIGEN HAARD EN DE ONTVOOGDING VAN ONZE  

MIJNWERKERS

Een wijk, waar de mijnwerkers zich zullen thuis voelen, die gezel-
lige agglomeratie op Boxbergheide. Hierboven zien we een gedeelte 
ervan tijdens het bezoek der overheidspersonen.
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Met een karavaan auto’s begaf zich vervol-
gens de stoet naar Boxbergheide, waar men 
onder de bleke novemberzon een lachende 
agglomeratie vond van lachend-witte land-
huisjes, die voor de gelegenheid met vlag-
gen en dennentwijgen getooid waren. 

‘De heer gouverneur mocht ter plaatse 
bloemen in ontvangst nemen van twee 
schoolmeisjes van de nieuwe wijk. 
Hij wenste in zijn toespraak de pioniers 
van Boxbergheide geluk, drukte op de 
grote waarde van eigen haard voor onze 
arbeidersstand en ging vervolgens over tot 
de onthulling van een gedenkplaat, die het 
inschrift droeg: 
“Landwaarts, eigen vroom bewaard en levensvreugde in 
eigen haard.”
     
Een prestatie, die bewondering afdwingt.
Bij het bezoek aan enkele woningen waren de personal-
iteiten vol lof over de woningen, waarin comfort, esthe-
tiek en gezelligheid mekaar de hand reiken.
De huizen met elk 20 aren grond vertonen het rustieke 
cachet van de half-openbebouwing.  Hun witte gevels en 
laagneernijgende puntdaken herinneren aan Zwitserse 
landhuisjes. Zowel de enkel- als tweewoonst is een toon-
beeld van gerieflijkheid aan normale prijs. Allen zijn 
bestemd voor verkoop. De kostprijs schommelt tussen 
215.000 en 245.000 fr., wat zeker laag mag genoemd 
worden, als men rekening houdt met het feit, dat zij op 
gelijkvloers drie vertrekken, een geiten- en varkensstal en 
op de tussen-dak-verdieping vier ruime kamers behel-
zen. De maandelijkse afkorting geschiedt met 500 tot 
1200 fr., naargelang de omstandigheden. (dienstjaren op 
de mijn, aantal kinderen enz..)
De enige moeilijkheden, die momenteel nog bestaan, 
zijn de verbindingswegen en de watervoorziening. Deze 
laatste vooral baarde aanvankelijk zorgen, daar de kor-

relige ondergrond met zijn stagnerend bodemvocht geen 
gezond water levert. Doch naar de burgemeester na het 
bezoek rond de feesttafel meedeelde zal hieraan eerlang 
verholpen worden in samenwerking met de Nationale 
Maatschappij voor Waterleidingen. 
De 24 huizen, die thans reeds onderdak zijn worden, op 
drie na,  bewoond door mijnwerkers-gezinnen, hetgeen 
een verheugende vaststelling is. Zij en niet minder de 
volgende zullen bijdragen tot de ontvoogding van de 
Limburgse mijnwerkers, de hygiëne en de voorspoed van 
hun kroostrijke gezinnen. Het was ook die wens, die de 
heer Marique bij afloop van de plechtigheid uitte en die 
wij volgaarne bijtreden.

L  STERKEN
         
Dit verslag verscheen op de eerste en tweede  bladzijde van “Het 
Belang van Limburg”  van dinsdag 30 november 1948.

Driesen Jacqueline, Craenevenne 34, overhandigt een ruiker 
bloemen aan gouverneur Verwilghen
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“tuinwijk”, maar als een echt  “dorp”. Alles wordt dus 
voorzien, niet alleen het administratief centrum van 
kerk en scholen, gemeentehuis (sic) enz., niet alleen de 
nodige ruimte voor de sport, de gezondheids-installat-
ies enz., maar ook de eigen wijze van bezetting van de 
grond,  zoals deze voorkomt in een dorp, waarin niet 
enkel arbeiders leven, maar ook landbouwers, hande-
laars, mensen die een vrij beroep uitoefenen, enz.. Wat 
nog het dorpskenmerk van het geheel moet waarborgen 
is het feit dat de maatschappij niet alleen bouwt, maar 
dat er aan particulieren de gelegenheid wordt geboden 
tussenin te bouwen.                              
Belangrijk daarbij is dat alle bewoners eigenaar worden 
van hun woning, waaraan zij dan onmiddellijk een per-
soonlijk cachet kunnen geven. Alles dus : bestrating, ver-
kaveling en bezetting, werd zo opgevat dat Boxbergheide 
niet kunstmatig tot stand zal komen, maar zal groeien 
tot een dorp met eigen wezen en eigen tradities.
De uiteenzetting van de heer Noben werd met aandacht 
aanhoord door de aanwezigen, die  veel belang stelden 
in deze nieuwe opvatting van woningbouw, zoals deze 
vooral in Limburg zeer passend is.
Oud-minister Ronse, ondervoorzitter van de Nationale 
Maatschappij, wenste de maatschappij “Landwaarts” 
geluk met haar flink werk en dankte het gemeen-
tebestuur van Genk voor  zijn machtige hulp. In zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de Hoge Raad van 
Volkshuis-vesting en Volkswoningen, sprak hij de wens 
uit en beloofde hij zijn bemiddeling, dat initiatieven als 
deze van Boxbergheide van hogerhand vooral financieel 
krachtig zouden gesteund worden.
Na deze bijeenkomst op het gemeentehuis stapte gans 
het gezelschap in de wagens en vertrok voor een bezoek 
aan Boxbergheide. De zon stond hoog in de lucht en 
een lichte nevel kon niet beletten dat Boxbergheide in 
zijn ruwe schoonheid zichtbaar werd voor de ogen van 

29 november was een 
hoogdag voor de Kleine 
Landeigendom van Lim-
burg.
De geweste l i -
jke maatschappij  
“Landwaarts” te Genk 
had het provinciaal bestu-
ur, het ge-meentebestuur 
en de andere gewesteli-
jke maatschappijen van 
Limburg  uitgenodigd op 
een bijeenkomst te Genk om samen de oprichting van de 
eerste vijftig woningen op de Boxbergheide te vieren. 

Ook afvaardigingen van het Ministerie van Landbouw 
en van de Nationale Maatschappij voor de Kleine 
Landeigendom waren aanwezig. 
De heer Bijnens, burgemeester van Genk en tevens 
voorzitter van de maatschappij “Landwaarts”, heette al 
de aanwezigen welkom. In zijn toespraak wees hij op de 
grote problemen op gebied van de huisvesting, die zich 
voor zijn gemeente stellen ingevolge de voortdurende 
en massale aangroei van de bevolking. De gemeente 
Genk doet dan ook beroep op alle instanties, op het 
privaat initiatief en op de tussenkomsten van de bou-
wmaatschappijen om de nijpende woningnood zoveel 
mogelijk te lenigen. De burgemeester achtte zich geluk-
kig dat ook de Kleine Landeigendom zich bereid had 
verklaard om volgens zijn eigen methodes te zorgen voor 
geschikte woongelegenheden. Hij sprak de wens uit 
dat de Kleine Landeigendom, die zo goed beantwoordt 
aan de gewoonten van de Limburgse arbeider en tevens 
de oplossing brengt voor de sociale behoeften van de 
arbeiders en vooral van de mijnwerkers, voort zou gaan 
op de ingeslagen weg om Boxbergheide te maken tot een 
nieuw Limburgs dorp.
De heer Noben, zaakvoerder van de maatschappij, 
bracht verslag uit over de werking van de maatschappij 
en meer bepaald over de aanbouw van de eerste vijftig 
woningen op de Boxbergheide. Zo vernamen we hoe de 
maatschappij in het bezit kwam van Boxbergheide, een 
domein van meer dan 140 hectaren toebehorende aan de 
gemeente Genk, met de medehulp van het provinciaal 
bestuur. Het aanlegplan van deze uitgestrekte, barre 
heide werd opgemaakt door de heer Van Malleghem, 
architect-urbanist, volgens een heel nieuw principe. 
Alhoewel het bedacht is om ter plaatse een bevolking 
te kunnen vestigen van zowat 2.000 zielen, die meestal 
arbeiders zullen zijn en voornamelijk mijnwerkers, toch 
is Boxbergheide niet bedoeld als “cité” en ook niet als 

29 november 1948
INHULDIGING TE GENK  -  BOXBERGHEIDE  VAN DE  

EERSTE  VIJFTIG KLEINE LANDEIGENDOMMEN

Gedeelte van de ingehuldigde woningen, Kleinven, nr 88, 86, 
84, 82, 80 & 78 (van links naar rechts).
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Vanuit Winterslag werd eerst de Boxberg zelf afgereden. 
(Normale) wegen waren er nog niet. Het leek een 
waagstuk met de wagens zo in volle heide neer te dui-
ken. Al gauw bleek dat hier wat aan de gang was en dat 
wij niet de eerste bezoekers waren. Wij kwamen op een 
zwaar doorploegde heideweg met diepe karrensporen 
en een weinig verder zagen wij een ploeg werklieden 
bezig met graafwerken en nog verder ontwaarden wij de 
muren welke boven de grond uitstaken en rechts van ons 
stond reeds een woning overeind.
Van dan af werd het een echt sprookje : links en rechts 
rezen de woningen uit de nevel op, witgekalkt en met 
grote, rode daken die schier tot tegen de grond negen. 
Beneden de helling, langs een aardeweg, scheen men 
terug op de wereld te komen : de woningen, altijd 
even net en lief in hun wit kleed, waardoor vensters en 
deuren als ogen uitkijken, waren bewoond  (met name 
de 25 woningen van de eerste reeks); kinderen stoeiden 
in de zon en bij onze aankomst liepen zij naar de verza-
melplaats. Daar namelijk waar een gedenkplaat , in de 
gevel van één der woningen aangebracht, zou worden 
onthuld.
De heer Verwilghen,  gouverneur van de provincie, was 
intussen ook ter plaatse gekomen. Hij werd hartelijk 
onthaald door de bevolking en twee kleine meisjes zeg-
den een versje op en presenteerden bloemen. De heer 
gouverneur wenste de maatschappij en ook de bewoners 
geluk voor hun initiatief en hun ondernemingsgeest, 
omdat zij niet waren teruggedeinsd voor het moeilijke 
en lastige werk dat hun hier nog te wachten stond.. 
Inderdaad, elk van hen zou rond zijn woning tenmin-
ste 20 aren heidegrond te ontginnen en te beplanten 
krijgen, maar de heer gouverneur sprak zijn overtuiging 
uit dat zij er toe zouden komen van hun mooie woning 
ook een mooi klein landeigendom te maken, omdat 
zij wisten dat zij werkten voor hun eigen bezit; dat zij 
immers zelf eigenaar waren van huis en erf en dat zij dus 
als koning in hun woning en op eigen erf fier zouden 
zijn en gelukkig, en leven als vrije  en onafhankelijke 
mensen, die niets vreesden buiten God. De heer gou-
verneur sprak dan ook zijn tevredenheid uit over het 
gepresteerde werk en moedigde iedereen aan om voort 
te gaan op de ingeslagen weg.
Ook de bezichtiging van de binneninrichting van 
de woningen gaf volledige voldoening. De bewoners, 
meestal kroostrijke gezinnen, waren blijkbaar tevreden 
en gelukkig in hun nieuwe woning. Zij maakten ook 
reeds plannen voor de bebouwing van hun grond en 
het kweken van dieren; zij hadden immers allemaal een 
mooie stal voor allerlei kleinvee: geit of varken, hennen 
en konijnen.
Wij wierpen nog een oogslag op het waarlijk feeëriek 
gezicht van die witte sprookjeshuizen op de donkere 
heide, schijnbaar uit de hemel gevallen maar toch in 
goede orde, tot in de verre verte zich slingerend  langs de 
berghelling, en namen met spijt afscheid van deze brave 
mensen van Boxbergheide. Zij zegden ons tot weerziens 
en het zou zeker de moeite lonen binnen een paar jaar 
eens  t e rug  t e  komen.                                                 
                                     

In plaats van dit schone, maar woeste landschap, zouden 
wij dan wellicht een even mooi, maar weelderig met 
groen en bos beplant landschap te zien krijgen, waar 
honderden gezinnen blij en gelukkig zouden leven.
....In de beste stemming ging het gezelschap dan 
uiteen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze eerste bijeenkomst van 
de Limburgse Kleine Landeigendom op Boxbergheide 
een mijlpaal is, die het begin betekent van een vrucht-
bare werking voor de sociale groei en bloei van de pro-
vincie Limburg.

Bijna letterlijk overgenomen uit het tijdschrift                                                                                       
                                           “Landeigendom”,nr12, 

december 1948.

(Auteur is niet bekend)
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BIJ  EEN  BEZOEK  AAN  HET  NIEUW  DORP VAN 

BOXBERGHEIDE.....
leert men de verschillende punten uit het programma  van de Nationale Maatschappij voor de 

Kleine Landeigendom naar  hun volle waarde schatten. 
- geringe dichtheid van de bebouwde oppervlakte :

De zes gezinnen, die de zes woningen (op de foto met 3 
tweewoonsten uit de 2de reeks) betrekken zijn in totaal 
eigenaars van 1 ha. 20 a.. Wanneer de afsluitingen en 
de aanplanting van fruitbomen gedaan zullen zijn, zal 
elk huis een ware boerenwoning uitmaken, waarvan de 
exploitatie niet alleen nuttig zal zijn als bijkomend inko-
men, maar tevens de arbeider zal toelaten zijn vrije uren 
in een gezonde atmosfeer door te brengen.

- verbetering van braakgronden.
De 50 eerste woningen van Boxbergheide zijn opgericht 
op 10 ha. zandachtige grond, die slechts heidekruid en 
wild hebben “opgebracht”. Deze 50 gezinnen, onder 
leiding van de technische dienst van de Maatschappij, 
zullen deze verlaten gronden geleidelijk  renderend 
maken : het nationaal landbouwpatrimonium zal met 
10 ha. vermeerderen.

- beschutting der gebouwen tegen de guurheid van het 

weer.
Het sterk-afhellend dak naar het  zuidwesten 
en de brede dakoversteek op de vier gevels 
zullen ertoe bijdragen  deze gebouwen tegen 
vochtigheid te vrijwaren.

- gezondheid van de landbouwaanhorigheden.
De verluchting van de lokalen geschiedt door zes 
buizen , meter na meter gestoken in de buiten-
muur ter hoogte van het gewelf. De verlichting 
gebeurt door zeer brede ramen, die op- en neer-
gaan langs de benedenrand.

- gelukkig effect van het witten der buitenmuren in 
baksteen.
De minste zonnestraal geeft leven aan deze bouwgroep, 
waarvan men zich gemakkelijk het somber uitzicht kan 
voorstellen, zo de bakstenen in hun  natuurlijke staat 
gelaten waren.

- schoorstenen in de binnenmuren.
Al de schoorstenen van elk huis zijn samengebracht in 
één enkel blok metselwerk, dat op één enkele plaats van 
het dak uitkomt. Op deze manier wordt de bouwgroep 
niet ontsierd door vele en ongelijke schoorsteenpijpen.
Deze (eerder publicitaire) bijdrage verscheen in het tijd-
schrift “Landeigendom” van januari  1949, p. 13.

Van links naar rechts  1ste reeks : 
Kleinven, 65 ,  Craenevenne, 36, , Craenevenne, 34
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 Twee jaar geleden was deze uithoek van de 
Limburgse Kempen nog een uitgestrekt domein bedekt 
met heidekruid.
Sedertdien werden er 25 woningen gebouwd.
Zij werden dadelijk betrokken door mijnwerkers-
gezinnen.
Aangemoedigd door dit succes legde de Nationale 
Maatschappij een tweede bouwwerf aan van 25 wonin-
gen, waarvan de voltooiing nabij is. 

Dit kon niet volstaan, de aanvragen kwamen talrijk bin-
nen en er werd met de aanbouw begonnen van een derde 
serie van 25 woningen. In totaal dus 75 nieuwe kleine 
landeigendommen, die een kleine agglomeratie zullen 
vormen van bij de 400 zielen.

Bij de aanbesteding werden uitstekende resultaten 
geboekt. De bouwprijs schommelt tussen 200.000 en 
220.000 fr. (Aannemers : Van Wijnsberghe en Cloetens 
van Torhout).

Deze bijdrage met  afdruk van voorgevel en grondplan van 
woning 3de reeks verscheen in “Landeigendom”, juni 1949, 
p. 155.    

De foto hiernaast verscheen in het tijdschrift 
“Landeigendom” van augustus 1962.
Hier is duidelijk te zien dat de twee afgebeelde woningen 
zijn uitgevoerd volgens bovenstaande plannen.

 

Het zijn de woningen uit de  3de reeks,
op de voorgrond : Klotstraat, 11 
(voor verbouwing),
links :  Bremstraat, 6

BOXBERGHEIDE

Plan 12. - Bouwprijs : 217.000 fr. - Kamer van 10,50m2. 
- Woonplaats van 20m2. - Keuken van 7,50 m2. - Vier mooie 
slaapkamers. - Stal en bergplaats onder hetzelfde dak. (Arch.⇣N. 
Van Malleghem.)



Pater Coupé verwelkomde de talrijke toehoorders.
De heer Beerden Leonard, een van de eerste kopers van 
de nieuwe wijk, vader van een groot gezin, en voorzit-
ter van de plaatselijke vereniging van de bewoners van 
Boxbergheide, sprak hierna de volgende rede uit, welke 
wij in haar geheel publiceren omdat ze in al haar eenvoud 
en oprechtheid zowel de prachtige geestesgesteldheid als 
de innige verlangens van de inwoners illustreert:

Met grote vreugde begroeten wij u hier vandaag. Waarlijk 
het doet goed hier samen te zijn, heren gezagdragers, geeste-
sarbeiders en handarbeiders, allen in schone eensgezindheid. 
Graag gebruiken wij deze gelegenheid om u te danken voor 
de ontzaglijke  werken, die u op zo korte tijd hebt doen 
uitvoeren. Wij noemen hier: onze frisse huisjes en de nieuwe 
straten, waarop zowel de nationale als de plaatselijke 
maatschappij fier mogen  zijn.
En wij haasten ons erbij te voegen : onze voorlopige klas-
lokalen, waarvoor het ijverige schoolcomité van Genk 
St-Martinus reeds de lof van de heer inspecteur (Calsius) 
mocht oogsten.
Nu nog ons mooi veldkapelletje ! Hiervoor onze innige 
dank, zeereerwaarde heer deken, omdat  u  onmiddellijk 
uw toestemming hebt gegeven en uw volledige steun hebt 
geschonken. Dank ook aan de plaatselijke maatschappij 
Landwaarts, die ons zo een milde subsidie beloofde. (De 
subsidie werd door het gemeentebestuur toegekend).
Moge het geestelijk en burgerlijk bestuur van Genk, samen 
met de Nationale Maatschappij  en met de plaatselijke 
maatschappij voor de Kleine Landeigendom voortgaan, in 
sterke eensgezindheid, op de goede  ingeslagen weg. Mogen 
zij verder onverpoosd kunnen samenwerken voor het wel-
zijn van onze dierbare arbeiders.
Wat een opluchting was het voor onze moeders: een 
bewaarschool te hebben en een eerste studiejaar voor hun 
lieve kleintjes. En of ze bevolkt zijn ! Laat ons hier zo vrij 
zijn enkele cijfers te noemen. In de bewaarschool werden 46 
kinderen ingeschreven, hoewel er slechts plaats is voor 44. 
Aan een 20-tal kinderen hebben wij de inschrijving moeten 
weigeren, wegens plaatsgebrek.
Immers, op dit kleine plaatsje tussen spoorweg, betonweg 
op Zonhoven en het oud stort van Winterslag, tellen we 
700 inwoners, waaronder 170 kinderen in de lagere school 
of de vakschool, 46 bewaarschoolleerlingen en 100 kin-
deren beneden de 4 jaar, allen behorend tot de parochie 
St-Martinus Genk. Dit aantal stijgt nog maandelijks door 
de nieuwe gezinnen, die zich hier komen vestigen. Terwijl 
de nieuwe aanbouw van 10 woningen kortelings zal 
beginnen.(waarschijnlijk was hier bedoeld : 50 woningen 
van de 4de reeks)
Zou u het ons kwalijk nemen, zeereerwaarde heer deken, 
waarde heren, indien wij hier ook wensen aan toevoegen, 
die uit het hart opwellen van onze dappere moeders, met 
hun jaarlijks aangroeiende gezinnen Bij ervaring weten wij 
dat uw grootste bekommernis erin bestaat het welzijn van 
onze arbeidersgezinnen daadwerkelijk te dienen. Wij weten 
dat gij slechts op een vraag van ons wacht om die redelijke 

Zondag 29 april 1951 zal niet licht vergeten worden 
door de bewoners van Boxbergheide, noch door de talri-
jke toeschouwers en genodigden, welke op de plechtige 
inwijding van de nieuwe klassen en van de kapel van 
O.L.V. van Landwaarts aanwezig waren.
Om 15 u. 30 werd aan café Brans een kleurrijke stoet 
gevormd met voorop de  rijkswacht, mijnwerkers in 
werkpak, de schuttersgilde, de schoolkinderen, jeug-
dgroeperingen van de wijk, de personaliteiten en talrijke 
inwoners.
Onder de genodigden waren o.a.: de heren burgemeester 
en volksvertegenwoordiger Bijnens,  provinciaal gede-
puteerde Bollen, inspecteur Calsius, politiecommis-
saris Gijsen, schepenen Indesteege, Vanschoenbeek en 
Houben, zaakvoerder en secretaris van Landwaarts Noben 
en Remans, inspecteur van de Nationale Maatschappij 
voor de Kleine Landeigendom Van Poucke en zeereer-
waarde heer deken  Swinnen van Genk.
Een fris lentezonneke woei speels tussen de talrijke vlag-
gen en versierselen, welke de witte kleine landeigendom-
men 't allen kante opsmukten. In feestelijke stemming 
werd halt gemaakt aan de nieuwe schoollokalen (langs 
de Landwaartslaan). Het schoolmeubilair, dat door de 
gemeente was bezorgd, was werkelijk prachtig en verdi-
ende alle lof.
Daarna werd overgegaan tot de wijding van het nabi-
jgelegen veldkapelletje, dat pas was opgericht en in groen 
en bloemen was gezet. De bloemenhulde was werkelijk 
aandoenlijk en de spreekkoren en gezangen, zowel van 
de kleuters van de bewaarschool als van de grotere 
schooljongens en -meisjes, waren dit evenzeer.
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29 APRIL 1951 :  HOOGDAG TE BOXBERGHEIDE .         
LUISTERRIJKE INHULDIGING VAN SCHOOLLOKALEN EN KAPEL



wensen in te willigen. We weten zelfs dat gij ons aanspoort 
tot nog meer goede initiatieven.
Onze moeders zijn uiterst blij met deze eerste twee klas-
sen. Toch zult u ook begrijpen dat ze nog zeer bekommerd 
zijn om hun kinderen van 8-9 jaar, die dagelijks over 
een gemiddelde afstand van 3 km. van huis naar school 
moeten, en dat over een druk bevaren steen- en tramweg of 
onbewaakte overweg. Wij zijn slechts de tolk van meer dan 
120 moeders, met samen 220 schoolgaande kinderen, wan-
neer we aan het schoolcomité, dat reeds zo duidelijk zijn 
genegenheid toonde, komen vragen om vanaf het komende 
schooljaar een tweede studiejaar te willen bijvoegen. Door 
de toegewijde zorgen van het gemeentebestuur en van de 
Nationale Maatschappij, staan  reeds de lokalen klaar. We 
weten dat de heer inspecteur en de heren van het school-
comité bereid zijn onze wensen in te willigen, wanneer 
wij voor het nodige aantal kinderen zorgen. Mogen wij 
niet zeggen dat de 50 bewaarschoolleerlingen en de 100 
kinderen beneden de 4 jaar een borg zijn voor de toekomst 
van onze school ?
Dit was, zeereerwaarde heer deken, waarde heren, een 
eerste vurige wens van onze moeders, echter niet de  enige. 
Is niet iedere moeder bezorgd om haar kinderen een degeli-
jke, christelijke opvoeding te geven ? Hoeveel malen hebben 
wij reeds horen verzuchten: “als we nu nog een kerkje in 
ons midden hadden, al was het ook een noodkerkje !”. 
Hiermee, zeereerwaarde heer deken, waarde heren, kent u 
onze tweede, vurige wens: een kerkje, waar onze kindjes, 
van hun eerste jaren af, kunnen heengeleid worden,  waar 
onze jeugd kan samenkomen om te bidden, waar onze 
moeders kunnen knielen en hun zorgen met Onze Lieve 
Heer bespreken. Waar ook wij, mannen, na onze harde 
dagtaak in de mijn of op de bovengrond, in ons eigen mid-
den, tussen onze eigen  huizen, Hem kunnen vinden, die 
zelf onze handenarbeid is komen zegenen, onze Heer Jezus 
Christus. Een kerkje, waar onze meer dan 140 gezinnen, 

iedere zondag samen in de mis, de zegen over de nieuwe 
week komen afsmeken.
Wij beseffen, zeereerwaarde heer deken, waarde heren, dat 
u voor zware financiële lasten staat. Maar we kennen ook 
uw onuitputtelijke zorg voor het welzijn van de zielen, 
vooral voor die van onze arbeiders en jonge arbeiders. De 
goede samenwerking van geestelijk en burgerlijk bestuur 
deed te Genk het wonder van de nieuwe kerk verrijzen. 
Zal diezelfde goede samenwerking het veel kleinere wonder 
van een noodkerk voor ons steeds groeiend gehucht niet 
gemakkelijk maken ? Wij zelf zijn bereid flink onze man 
te staan.
Het vertrouwen dat we in u stellen, zeereerwaarde heer 
deken, waarde heren, is zo groot dat we ervan overtuigd 
zijn, dat  onze twee hartenwensen, een kerkje en een tweede 
studiejaar, ook in uwe harten een gunstige weerklank zul-
len  vinden.
Dan  mogen we  over korten tijd hier weer samenkomen 
om in nog grotere jubel in te huldigen: onze nieuwe klas en 
ons nieuw kerkje.
Deze dankbetuigingen en deze wensen zijn de uiting van 
al de inwoners van Landwaarts, Craenevenne, Boksberg 
en Klotbroek. Een tiental gezinnen van Wiekstraat en 
Hasseltweg sluiten zich van ganser harte hierbij aan. Moge 
de Heer, die reeds de eerste groeijaren van ons gehucht  
heeft gezegend, ons allen helpen om dit schone werk te 
voltooien..
Moge onze goede Moeder Maria, aan wie we ons hebben 
toegewijd, ons hierbij zegenen en beschermen.

De heer burgemeester en volksvertegenwoordiger 
Bijnens gaf in ‘t kort een relaas “Hoe het groeide op 
Boxbergheide” en legde er voornamelijk de nadruk op 
dat uit een dorre en woeste heide een gans nieuw dorp 
is ontloken, dat weldra in een groen dorp zal veranderen 
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Een groepsfoto rond Pater Coupé tegen de achtergevel van de eerste schoollokalen na de receptie van 29.04.51
Gehurkt: van links naar rechts: 
Colpin Jozef, Kerremans Jules, Thoelen Jean, Steegmans Albert, Evers Hubert, E.P. Coupé, Evers Denis, Vanherle Bert.
Rechtstaand : van links naar rechts: 
Coelmont Louis, Van de Voorde Lambert, Vandeweyer Teddy, Leliaert  Albert, Liebens Lam-bert, Vanempten André, Steegmans Ghislain, Vandijck  
Henri, Deblock Louis,  ?                    ,  ?                     , Van de Maele Henri, Vandebosch Louis, Bijloos Alfons, Vandeweyer Jozef, Beerden Louis, 
Br. Alex Lippens, Br Canisius Noorts, Br. Albert  ?
Omwille van een onbekende reden staat de voorzitter, Beerden Leonard, niet op deze foto.

Beerden Leonard
° 30.04.11
✝ 22.09.88

Voorzitter vereniging
febr.⇣‘50 - juli ‘51
Koper van woning
Boomgaardstr.⇣2, 
later veranderd in 
Kleinven 65



door de mannen van Boxbergheide. Ter herinnering 
werd hem een kruisbeeld overhandigd. Alle inwon-
ers dragen hem werkelijk op de handen. Het is niet te 
verwonderen als men weet dat Pater Coupé werkelijk 
als een vader leeft en wroet tussen al die nederige, maar 
prachtige Boxbergheide-gezinnen om hen te helpen met 
woord en daad, zowel voor hun stoffelijk als geestelijk 
welzijn.
Dat er wel eens een helpende hand nodig is, blijkt wel 
uit het gemiddeld aantal kinderen per gezin, dat thans 
reeds 4,2 bedraagt alhoewel al deze gezinnen nog als jong 
moeten aangezien worden.
Niet alleen het inrichtend comité maar heel Boxbergheide 
verdient werkelijk alle lof voor dit zo zeer geslaagd en 
luisterrijk feest.

“Landwaarts”, doe  zo voort !
 
Ondertekend  V.P.,  (Dit zijn  de initialen van inspecteur 
Van Poucke)  
Dit artikel verscheen in “Landeigendom”, juli 1951, p. 238-240
De toespraak van  Beerden Leonard beschouwen we als een histo-
risch document, omdat het mag aanzien worden als een geloofs-
belijdenis in de toekomst van Boxbergheide.

en met een gans nieuw wegennet wordt uitgerust, waar-
van weldra de beëindiging zal kunnen gevierd worden.
Na een tussenkomst van eerwaarde heer deken Swinnen, 
bracht de heer inspecteur Van Poucke vooral hulde 
aan de heer burgemeester, welke niet opgehouden 
heeft te ijveren voor de vooruitgang en de welvaart van 
Boxbergheide Hij bracht ook hulde aan de pioniers 
welke niet zijn teruggeschrokken voor de talrijke moe-
ilijkheden, die zich in het begin van het ontstaan van de 
wijk hebben voorgedaan.
Na deze plechtigheid had in de nieuwe schoollokalen 
een ontvangst plaats, waar de eerste inwoner en schat-
bewaarder van de plaatselijke vereniging met tranen in 
de ogen nogmaals de tussenkomst van de eerwaarde heer 
deken afsmeekte tot het oprichten van een noodkerk. 
Dat alle aanwezigen het met hem eens waren bleek wel 
uit de tranen, die bij deze spreekbeurt werden wegge-
pinkt door deze uiterlijk harde mannen, waarvan de 
meeste mijnwerkers waren, die zeker een zeer gevoelig 
en goed hart bezitten.
Pater Coupé werd eveneens ontroerend dank gezegd 
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30  augustus  1952
EEN  HOOGDAG  VOOR  DE  KLEINE  LANDEIGENDOM
EEN  ONVERGETELIJK  FEEST  VOOR  BOXBERGHEIDE

Op zaterdag 30 augustus 1952 werd te Genk-
Boxbergheide overgegaan tot de plechtige inhuldiging 
van een der prachtigste woonwijken uit het land. 
Het gemeentebestuur van Genk had eraan gehouden de 
inhuldiging van deze mooie tuinwijk van haar gewest-
elijke maatschappij “Landwaarts” met grote luister te 
vieren.
Te 14 u. 30 had er een plechtige ontvangst plaats op het 
gemeentehuis. (Hierna  staan in het verslag  30 person-
aliteiten met naam en functie vermeld. Na deze korte 
ontvangst begaven de gasten zich naar de prachtig versi-
erde wijk Boxbergheide. Aan hoge masten wapperden de 
nationale en de Genker vlaggen.

Castro Juliette, Kleinven  76, 
mag bloemen overhandigen aan gouverneur Roppe.



Aan de overweg werden ze opgewacht 
door het feestcomité, de schoolkinderen, 
de harmonie van Winterslag, waarvan 
verschillende spelende leden het nieuw 
dorp bewonen, en een talrijke menigte 
nieuwsgierigen en bewoners van de wijk.

Nadat de heer gouverneur het symbolisch 
lint had doorgeknipt en het nationaal lied 
was gespeeld, trok men stoetsgewijze naar 
de eretribune, welke voor het schoolge-
bouw was opgericht  (Landwaartslaan, 
91 en 93)
Namens het inrichtend comité verwel-
komde de heer Jan Molemans, voorzitter, de aanwezigen 
en dankte in naam van de 79 reeds gevestigde gezinnen 
om de kleine landeigendommen, welke zij alhier in deze 
stille Kempense heide in eigendom hadden kunnen 
verwerven.
Daarna las de heer Noben, zaakvoerder, het verslag voor 
van de activiteit van zijn maatschappij. Deze was er, na 
verscheidene vruchteloze pogingen om grond aan te 
kopen in Limburgs meest bevolkte gemeente, eindelijk 
in geslaagd  na de oorlog 140 ha. barre Kempense heide 
te Boxbergheide aan te kopen van de gemeente Genk  
tegen zeer gunstige voorwaarden.
 

Vanaf dat ogenblik 
heeft de maatschappij 
onder het achtereenvol-
gende voorzitterschap 
van de heren Houben 
en Bijnens aan gans 
Limburg en misschien 
wel aan gans het land 
een voorbeeld gegeven 
van wat met verbeten 

volharding en flink doordachte bouwpolitiek kon ver-
wezenlijkt worden... 

De hobbelige zandwegen werden nu reeds vervan-
gen door 11 km. sierlijke asfaltwegen. Overal werd 
elektriciteit en waterleiding aangelegd. Tevens werden 
(voorlopige) schoollokalen voor kindertuin en volledig 
lager onderwijs gebouwd en wordt er thans ook een 
feestzaal aangelegd. Het totaal der uitgevoerde werken 
op Boxbergheide overtreft reeds de 45 miljoen. Van de 
79 gezinnen, welke thans op Boxbergheide wonen, zijn 
er 59 mijnwerkers en beloopt het gemiddeld kindercijfer 
3,63 per gezin.
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Daarna nam de heer burgemeester Bijnens het woord 
en wees op de geweldige woningnood waarmee Genk, 
vooral na de oorlog, te kampen had. Hij dankte dan 
vooral de zo verdienstelijke en ijverige zaakvoerder, Mr 
Noben, welke de laatste dagen vooral geen rust meer 
gekend had en alles veil had voor het welslagen van deze 
feestdagen.
Namens de Nationale Landmaatschappij, sprak de heer 
Clercx , ondervoorzitter van de Raad van Beheer. Hij 
verheugde zich over wat hij noemde  “het mirakel van 
Boxbergheide, waar in een afgelegen dorre heide een 
bloeiende tuinwijk uit de grond werd gestampt”.
Tenslotte  bracht de heer gouverneur Roppe hulde aan 
al diegenen, die er het hunne toe bijdroegen om onze 
Limburgse mijnwerkers een huis en een tuintje te bezor-
gen en aldus aan gans het land een voorbeeld stelden van 
wat oppassendheid, werklust, grondvastheid en eigenli-
efde vermogen.
Daarna volgde de  prijsuitdeling van de  tuinwedstrijd, 
welke prachtige resultaten heeft  opgeleverd.
Stoetsgewijze, met de harmonie van Winterslag op kop, 
werd hierna een bezoek gebracht aan de  tentoonstelling 
en modelmeubilering van een paar nieuwe woningen  
(van de vierde reeks, Klotstraat 22 en 24).

Tot slot werden de  nieuwe schoollokalen ingezegend 
door  Z.E.H. deken  en de eerste steen van de feestzaal 

gelegd door de heer Clercx, ondervoorzitter van de Raad 
van Beheer van de Nationale Maatschappij.
Ondertussen was ook de  eerste  Vlaamse  Kermis 
geopend op Boxbergheide, welke gedurende de drie 
dagen, dat zij openbleef, een overweldigend succes 
kende.

Th. Van Poucke. (Inspecteur v. N.M.K.L.)

(Deze (ingekorte) bijdrage verscheen in  het tijdschrift                                                   
"Landeigendom", october  í52, p. 376-379) 

De tweewoonst hier-
boven zijn de won-
ingen Klotstraat 22 / 
24 vanachter gezien. 



tevens vol bewondering staat voor het  nevenliggende 
Boxbergheide.
Vermelden wij nog dat er door de heer gouverneur en  de 
heer burgemeester een Delftse schotel werd overhandigd 
aan de twee eerste pioniers van Boxbergheide, nl. de 
heer Verpoorten, eerste koper van een woning en de heer 
Leliaert, eerste bewoner.

‘s Maandags werden de feestelijkheden voortgezet met 
een koers en een concert door de harmonie St-Cecilia 
van Genk, vuurwerk en een tombola.
De bewoners van het complex Boxbergheide zullen zich 
nog lang deze blijde gebeurtenis geheugen.

Deze (ingekorte) bijdrage van de heer Th. Van Poucke,
verscheen in “Landeigendom” van november 1957, p.420-421

Op 7, 8 en 9 september 1957 vierde de Gewestelijke 
Maatschappij “Landwaarts” haar 20-jarig bestaan en 
tevens het 10-jarig bestaan van de werf Boxbergheide-
Genk en de plechtige ingebruikneming van de 300-ste 
woning in het complex van Boxbergheide.
Op zaterdag 7 september werden de feestelijkheden 
geopend met een concert door de harmonie St-Martinus 
van Genk, de opening van de Vlaamse Kermis en het 
volksbal.
Op zondag 8 september had er 's morgens een plechtige 
hoogmis plaats in de (voorlopige) kerk van Boxbergheide. 
In de namiddag werd een stoet gevormd, die spijts het 
slechte weder, toch nog veel bijval oogstte en waarbij 
een 20-tal groepen defileerden voor de eretribune. 
Verschillende gewestelijke maatschappijen hadden een 
buitengewone krachtinspanning geleverd voor het ineen-
steken van de praalwagens en groepen. Vooral de groep 
van Bree, Vostaert, kende een zeer groot succes..
De grote tent, waarin ongeveer 1.000 personen konden 
plaats vinden, liep bomvol na de stoet.
Eerst werd de wisselbeker voor de K.L.E.-wedstrijd, 
gewonnen door de heer Meyvisch,  aan deze laatste 
overhandigd door de heer Roppe, gouverneur van 
Limburg.
In de uiteenzettingen van de heren Bijnens, voorzitter van 
de SM. Landwaarts, Leekens, voorzitter van de verenig-
ing voor landelijk-sociale actie , Simon en Marique, 
directeur-generaal en eredirecteur-generaal  van de 
Nationale Maatschappij, en  zeereerwaarde heer Boonen, 
pastoor te Boxbergheide, werd er vooral gewezen op  de 
grote realisaties van de Gewestelijke Maatschappij te 
Genk gedurende haar 20-jarig bestaan. 

Vermelden wij o.a. dat op Boxbergheide,  thans de 
grootste werf van kleine landeigendommen in België, 
reeds 300 huizen zijn opgericht;  dat er 300 gelukkige 
gezinnen in hun eigen huis, met hun eigen tuin, hun 
eigen leven kunnen beleven in een sfeer van onafhankeli-
jkheid en onderlinge samenhorigheid.
Op 10 jaar tijd is een gans dorp ontstaan met mooie 
witte woningen, een feestzaal, voorlopige scholen, win-
kelhuizen en een apotheek. Dit jaar nog zal begonnen 
worden met de oprichting van de definitieve school-
lokalen. Er zijn thans reeds meer dan 500 schoolgaande 
kinderen.

De heidegrond is omgevormd tot mooie, prachtige 
tuinen dank zij de noeste arbeid  en  de taaie vol-
harding van de bewoners, zodanig dat, wie het gek-
ende Provinciaal Domein van Bokrijk komt bezoeken, 
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8 SEPTEMBER  1957
IN DE KEMPEN KOMT EEN NIEUW DORP TOT  STAND :

BOXBERGHEIDE

1957 :  300  gelukkige gezinnen.



Het is VOOR ALLES een perceel grond dat productief 
moet gemaakt worden door het kweken van groenten, 
bloemen en fruit en door kleinveeteelt. 
Een klein landeigendom is VOOR ALLES een bron van 
bijverdiensten. 
Een klein landeigendom betekent VOOR ALLES: een 
zo groot mogelijke opbrengst van levensmiddelen ver-
wezenlijken om in het huishouden de zware uitgaven 
voor groenten, fruit, eieren en gedeeltelijk ook vlees te 
beperken. 
Het eerste gereedschap dat de bewoners van een klein 
landeigendom moeten bezitten is het tuinalaam.        
In een klein landeigendom worden de landbouwaan-
horigheden even goed onder houden als de andere 
vertrekken; 
De Nationale Maatschappij doet onder de slecht gehu-
isveste personen in België een nauwgezette keuze tussen 
degenen die voldoende physische kracht bezitten om 
een klein landeigendom met vrucht uit te baten, die op 
de hoogte zijn van de taak welke hen wacht, en die vast-
besloten zijn datgene uit de grond te halen wat hij geven 
kan. Slechts zij die aan deze drie voorwaarden voldoen 
hebben het recht een klein landeigendom te bezitten.        
DE TERUGKEER TOT DE BODEM LIGT TEN 
GRONDSLAG AAN HET PROGRAM VAN DE 
NATIONALE MAATSCHAPPIJ. OM DEZE 
REDENEN: 
l) worden de aankoopakten van kleine landeigendom-
men, opgericht in groepswerven, slechts getekend wan-
neer:        
- de vrije oppervlakte is ingericht tot moestuin, 
boomgaard en ren voor pluimvee;        
- de landbouwaanhorigheden LANGS BINNEN ingeri-
cht zijn voor twee soorten dieren, naar eenieders keus: 
hennen-konijnen, duiven-hennen, geiten-konijnen, 
bijen-hennen, varkens-duiven, enz.; 

2) wordt in elke akte van aankoop of lening bij de 
Nationale Maatschappij HET BEHOUD der belangri-
jke voordelen afhankelijk gemaakt van het feit dat de 
Terugkeer tot de Bodem een effectieve werkelijkheid 
is. Bij het niet nakomen dezer overeenkomst wordt het 
geleende kapitaal opgeeist voor het verstrijken van de 
termijn; 

3) richt elke Gewestelijke Maatschappij dit jaar een 
tuinwedstrijd in. Deze prijskamp zal in 1953 tot de 
veeteelt uitgebreid worden. Gedurende de eerstvolgende 
jaren zullen deze wedstrijden ook op aardrijkskundig 
gebied uitgebouwd worden, zodat geleidelijk een zo 
groot mogelijk aantal dorpen hieraan zullen kunnen 
deelnemen; 

4) vormen de practische wenken voor tuinbouw en 
veeteelt het nuttigste gedeelte van het Maandblad 
"Landeigendom". 

5) vraagt de Nationale Maatschappij aan alle bewoners 
van K.L.E. haar hun oordeel te laten kennen over de 
bereikte uitslagen in hun klein landeigendom, door het 
terug zenden van de rose kaartbrief die bij nr 52 van dit 
Maandblad werd gevoegd, blz. 129. 

                                            R. JURDANT

P.S. De auteur was juridisch adviseur van de Nationale 
Maatschappij voor de Kleine Landeigendom.
De tekst werd in het Frans geschreven en slecht vertaald in het 
Nederlands. Wij hebben hem hierboven weer gegeven zoals hij in 
"Landeigendom" werd weergegeven. De woorden, die in hoofdlet-
ters gedrukt werden, hebben wij zo hernomen. 
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ZIJ KLINKT BIJNA MIDDELEEUWS...

.....DE BIJDRAGE IN "LANDEIGENDOM" van augustus 1952  
Wat is een Klein Landeigendom ?



50

21

KAART VAN  
BOXBERGHEIDE  
MET AANDUIDING VAN DE
KLEINE LANDEIGENDOMMEN  
VAN REEKSEN 1 EN 2

       Eerste reeks woningen

       Tweede reeks woningen

       Oude straatnamen

          Huidige straatnamen
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DE  PIONIERS  VAN  BOXBERGHEIDE

1. Alle informatie wordt gegeven  voor de twee groepen in volgorde van  hun nummer op de bijgaande kaarten,
2. In principe waren de vrouwen allemaal huisvrouw van beroep. De mannen, die geen mijnwerker waren, staan cursief 
gedrukt.
3. Over een aantal van hen worden er, na de identiteitsgegevens, nog inlichtingen gebracht over wat zij deden op 
Boxbergheide of over wat zij vertelden over de jaren 1948 (1ste reeks), 1949 (2de reeks) en volgende.

A.  DE  25  KLEINE  LANDEIGENDOMMEN  VAN  DE EERSTE  REEKS EN HUN KOPERS

1. Craenevenne, 44 groot 20 a. 22 ca. 2. Craenevenne, 42 groot 12 a. 87 ca.

DRIESEN  Guillaume °18.12.14  ✝08.06.81 CLAESEN  Jean   °30.06.21  ✝20.09.76  
BOLLEN  Maria °18.04.14  ✝17.03.80 BREIER  Annelies °23.05.25

3. Kleinven, 94 groot 12 a. 60 ca. 4. Kleinven, 92 groot 16 a. 48 ca.

ELEN  Hendrik °21.07.19  ✝08.07.86 SPEELMANS  Alfons °27.01.21
KOEHLER Gerda °29.07.14 VANDEWEYER  Maria °21.02.26

5. Kleinven, 90 groot 21 a. 29 ca. 6. Kleinven, 88 groot 20 a. 96 ca.

RAEVEN Ferdinand °19.09.13  ✝09.10.91 THOELEN  Jean °25.06.13  ✝25.01.71 
LAMBRIGTS  SCHEVENELS  Louise   °23.12.17

7. Kleinven, 86 groot 20 a. 12 ca. 8. Kleinven, 84 groot 26 a. 73 ca.

DIRCKX  Louis °13.03.12  ✝ PEIGNEUR  Arthur °15.01.18  ✝04.05.76
VEKEMANS  Elisa °09.11.20  ✝15.08.74 DEBAETS  Regina °22.12.14  ✝16.11.95

9. Kleinven, 82 groot 40 a. 80 ca. 10. Kleinven, 80 groot 24 a. 51 ca.

LELIAERT Albert °03.08.20  ✝18.03.95 NIJS  Jean °29.03.22
DEBAETS  Georgette °16.04.22 EERTMANS  Jeanne °27.02.22

11. Kleinven, 78 groot 20 a. 62 ca. 12. Kleinven, 76 groot 19 a. 60 ca.

MERTENS  Leonard °11.01.24  ✝01.09.86 CASTRO  Henri °24.03.18  ✝11.12.97
JACOBS  Irène °01.07.27 MAS  Clotilde °15.09.23  

13. Kleinven, 74 groot 18 a. 97 ca. 14. Kleinven, 72 groot 18 a. 71 ca.

VANDEREECKEN  Louis  °11.03.23 VANDEWEYER  Teddy  °17.07.18  +17.02.84
VOSSEN  Elisabeth °03.06.26 KERKHOFS  Maria °26.08.21

15. Kleinven, 70 groot 16 a. 85 ca. 16. Kleinven, 53 groot 12 a. 76 ca.

GIJBELS  Mathieu °20.11.10  ✝30.08.72 LOYENS  Jozef  °16.06.20  ✝13.09.72 
LEPPENS  Jozefien °11.10.13 BAS  Jozefien °23.07.24

17. Kleinven, 55 groot 14 a. 42 ca. 18. Kleinven, 63 groot 42 a. 62 ca.

LOYENS  Albert °26.05.18  ✝07.06.68 VERPOORTEN  Const.  °13.04.06  ✝29.06.85
VANRIJT  Paula °15.10.24 KELDERMANS Cecilia  °31.08.11  ✝16.09.74  
 
19. Kleinven, 65 groot 22 a. 60ca. 20. Craenevenne, 36 groot 13 a. 50 ca.

BEERDEN  Leonard °30.04.11  ✝22.09.88 JACOMEN  Hubert °06.02.13  ✝27.01.96
ELEN  Maria °25.05.15   BIJLOOS  Hortense °25.09.13  ✝13.08.84
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5021. Craenevenne, 34 groot 21 a. 99 ca. 22. Craenevenne, 32   groot 22 a. 29 ca.

DRIESEN  Henri °17.02.04  ✝14.02.74 STEEGMANS  Ghislain   °27.08.12  ✝26.08.89
JANSSENS  Maria °01.02.06  ✝19.12.97 SWERS  Maria  °05.08.19  ✝31.08.73

23. Craenevenne, 30 groot 21 a. 50 ca. 24. Craenevenne, 28  groot 20 a. 82 ca.

STEEGMANS  Jules °23.06.10  ✝03.05.55 MEYVISCH  Louis  °09.10.03  ✝29.03.87
TEELEN  Elisa °28.05.11   STORMS  Anna  °11.08.06  ✝07.01.81

25. Craenevenne, 26 groot 20 a. 25 ca.

COCHET  Jozef °02.12.10  ✝09.09.80
JANNIS  Maria °29.01.17

DRIESEN Guillaume & BOLLEN Maria                     
                                   

Zij waren eerst van plan om een particulier huis te kopen  (of te 
bouwen) in de huidige Leemstraat, maar er kwam een kink in de 
kabel en zij kochten op Landwaarts langs de Craenevenne, want 
dat huis was gereed. Hun huis was een onderdeel van een twee-
woonst, die “de proefblok van Landwaarts” werd genoemd;
Het achterste deel van hun perceel grond was door de Maatschappij 
omgeploegd. Er werd later nog heel wat grond aangevuld. Voor hun 
tweewoonst was een gemeenschappelijke waterput voorzien.

CLAESEN Jean & BREIER Annelies
Tijdens de laatste wereldoorlog verloor Annelies een hand tijdens 
een bombardement op Duitsland. Zij was toen 19 jaar. Hij werkte 
na de oorlog bij de Belgische spoorwegen in Hasselt. Zij vonden de 
woongelegenheden in Hasselt eerder beperkt en ruim duur en zijn 
dan uitgeweken naar Boxbergheide.

ELEN Hendrik & KOEHLER Gerda                         
          

Henri werkte nog in Luik toen ze naar Boxbergheide kwamen. 
Na enige tijd vond hij werk in Zwartberg. Tijdens de eerste jaren 
gingen hun kinderen met de fiets door de heide naar school in 
Winterslag.

SPEELMANS Alfons & VANDEWEYER Maria
Vanaf de eerste dag woonden zij met hun 4 kinderen heel graag 
op Boxbergheide... en wonen er nog met hun beidjes. Toen ze van 
hun ouders een stuk bouwgrond kregen, hebben ze daarvan geen 
gebruik willen maken.

THOELEN Jean & SCHEVENELS Louise
Zij hadden graag een eigen huis. Zij hadden wel bouwgrond, maar  
omdat ze graag tamelijk dicht bij hun familie woonden, betekende 
een huis op “de Boxberg” een ideale oplossing voor een gezin met 3 
kinderen. Vooral voor de kinderen leek het er heel plezant.
De eerste bewoners van Boxbergheide kregen in die jaren heel wat 
vertegenwoordigers aan de deur met stofzuigers, tapijten, mixers 
enz... “want de meeste van die mensen hadden nog niks”. In het 
tijdschrift van de vereniging van december 1957 werd er uitdruk-
kelijk voor gewaarschuwd dat  “gemakkelijk kopen niet altijd goed 
en goedkoop is, maar dikwijls omgekeerd”.
In de jaren dat Boxbergheide jong en jeugdig was, zal Wieske 
Thoelen wel de “best-gekende” vrouw van Boxbergheide geweest 
zijn.  K.A.V.- Boxbergheide was zeer actief toen Wieske voorzitster 
was.                   

LELIAERT Albert &  DEBAETS Georgette      
Zij  kochten een woning op Boxbergheide omdat ervoor de kin-
deren veel ruimte was om te spelen, een heel   mooi open zicht op 

de heidevlakte met vijver. De kinderen vonden dit enig. Albert, “de 
Vlaanderenaar” of “Piet Leliaert” genoemd, was een mijnwerker 
met het hart op de lippen, die o.a. bekend werd door zijn vurig 
pleidooi voor kerk en scholen bij de receptie na de inhuldiging van 
het kapelleke van “O.L.Vrouw van Landwaarts” op  29.04.51. 
Hij was de eerste  schatbewaarder van de “Vereniging van de 
bewoners van de wijk”  (van 1950 tot 1951), die op 1 juli 1951 
als v.z.w. werd opgericht onder de naam : “Van Heideblom tot 
Landeigendom”. Albert was bij de stichters van de v.z.w. en vond 
dat “heideblom”  beter rijmde dan “heidebloem”. Hij was een 
Westvlaming van afkomst 
 

NIJS Jean & EERTMANS Jeanne
Toen Jeanne ‘ne keer terugkwam van een bezoek aan haar zus 
in Brussel, zag ze vanuit de trein de eerste witte huisjes van 
Boxbergheide en thuisgekomen vroeg ze aan hare Jean om daar 
een huis te kopen. Ze ging voor meer inlichtingen naar Mr. Noben. 
En Mr. Noben was onmiddellijk gereed om ter plaatse de huizen 
te gaan bekijken. Mr. Noben deed die verplaatsing met zijn oude 
moto en Jeanne deed het per fiets. En Jean Nijs heeft daarna zijn 
vriend Naarke Mertens meegenomen  (met de toelating van diens 
vrouw) en ze ondertekenden elk een aankoopbelofte.

MERTENS Leonard & JACOBS Irène
Als jonggehuwden hebben ze een tijdje bij één van de ouders inge-
woond. Ze hadden samen met Jean Nijs (en diens vrouw) hun oog 
laten vallen op een tweewoonst in de Kleinven, toen de mijn hun 
een woning te huur aanbood. Zij bleven echter bij hun eerste keuze 
ook al zaten ze in het begin nog een tijdje zonder electriciteit, die 
in de huizen van de mijn wel aanwezig was. In het begin viel het 
echt niet mee, het was een kale omgeving, er woonden nog maar 
weinig mensen, maar dat is vlug verbeterd.
Irène heeft de twee eerste bladzijden van “Het Belang van 
Limburg” dd. 30.11.48 bewaard, waarin verslag werd uitgebracht 
over de grootse inhuldigingsplechtigheid van de eerste woningen 
van Boxbergheide door redacteur Louis Sterken. Het verslag was 
geïllustreerd met twee foto's.

CASTRO Henri & MAS Clotilde
Zij kwamen van Alken en brachten hun varkens, schapen en hen-
nen mee naar Boxbergheide.
Omdat zij de helft van een tweewoonst betrokken, hadden zij een 
gemeenschappelijke waterput met hun buren, wat in een droge 
zomer watergebrek veroorzaakte.
      

VANDEREECKEN Louis & VOSSEN Elisabeth
Louis en Bet hadden hun huwelijk vastgesteld in september ‘48. 
Toen het huis klaar was, kwam Louis met zijn ouders op 15.08.48 
maar inhuizen en Bet “kwam maar een beetje later”.
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50 Zij kregen er 13 kinderen en vonden hun huis op zeker ogenblik 
toch te klein geworden. Zij kregen van de S.M. Landwaarts de 
toelating om zelf een groter huis te bouwen naast hun eerste...op 
hun eigen grond.
 

 VANDEWEYER Teddy & KERKHOFS Maria
Ingenieur De Marneffe van Winterslag adviseerde Teddy op 
Boxbergheide een huis te kopen. Maar... de huur in Winterslag  
was maar 200 fr. per maand en de afbetalingen op Boxbergheide 
lagen  merkelijk hoger ondanks de lage intrestvoeten voor mijn-
werkers. Tot aan het verlijden van de akte, moesten zij 1000 fr. 
per maand betalen. 
(In Winterslag konden vrouw en kinderen echter  nog hoogstens 
enkele maanden blijven wonen, als de man iets overkwam ! ). 
Zij hebben het advies van de ingenieur toch maar opgevolgd... en 
het zich nooit beklaagd. Lijk vele anderen ondervonden zij in het 
begin veel last om in hun huis binnen te kunnen. Dit moest dan 
maar gebeuren over een ladder of een plank  totdat er rond het 
huis voldoende grond was aangevuld. Zij hadden last van grond-
water in de kelder, die door de aannemer opnieuw waterdicht 
gemaakt werd, na herhaald aandringen en gebruik maken van 
een petitielijst, die langs de vereniging werd overgemaakt aan de 
S.M. Landwaarts.
In 1958 is Teddy als lid van de reddingsploeg van Winterslag 
gedurende 20 dagen gaan helpen bij de mijnramp van Marcinelle. 
(waarschijnlijk met ingenieur De Marneffe).

GIJBELS Mathieu & LEPPENS  Jozefien
Zij waren eerst van plan dicht bij het spoor in Winterslag “com-
merce” te beginnen, maar... kwamen tenslotte overeen om met 
de familie Teddy Vandeweyer-Kerkhofs een tweewoonst te kopen. 
Rondom hun woning moest veel grond aangevuld worden. 
Daarvoor werd grond bijgehaald,  die uit de kelders van nieuwe 
woningen kwam.

LOYENS Jozef & BAS Jozefien
Zij hadden samen met de familie Loyens-Vanrijt voor hun twee-
woonst maar één waterput. Het viel in de zomer wel eens voor dat 
die put kwam droog te staan en dat zij beroep moesten doen op 
een speciale bevoorrading door de gemeente. Toen ze waterleiding 
kregen na enkele jaren, bleef die waterput nog altijd dienen voor 
het kleinvee.

LOYENS Albert & VANRIJT Paula
Albert en Paula hebben met Jos (broer en schoonbroer) en Jozefien  
een tweewoonst gekocht en hebben in het begin dezelfde problemen 
moeten oplossen. Het was voor Paula een groot geluk om hun zoon 
Ludo als  pas-gewijde priester in hun  (door de buren) mooi-versi-
erd huis te mogen verwelkomen.

VERPOORTEN Constant & KELDERMANS Cecilia
Zij staan al 50 jaar bekend als de eerste kopers van de wijk. De 
Raad van Beheer van de S.M. Landwaarts keurde de bouw van  
de eerste 24 woningen goed op 15.07.47. Op de volgende verga-
dering van 16.10.47 werd op de vraag van de familie Verpoorten-
Keldermans om voor hen een meer-aangepaste woning te bouwen, 
gunstig advies uitgebracht. Hiermee steeg het aantal woningen 
van de eerste reeks tot 25. Deze woning werd gebouwd op een 
perceel grond van 42 a. 62 ca.. De verkoop van deze woning werd 
toevallig als  eerste verkoop ingeschreven in het verkoopregister van 
de S.M. Landwaarts. Op dezelfde datum van 12.12.49 werden 
nog 20 andere verkoopakten door de notaris ondertekend. Deze 21 
eerste kopers ondertekenden zelf de verkoopakten op 20.02.50 of  
07.03.50 in het huis van de familie Beerden Leonard

BEERDEN Leonard & ELEN Maria
Leonard of Naarke was ook enkele jaren “pollies”, maar hij mocht 
dat niet blijven, omdat hij te klein was.
Hij en zijn vrouw wilden absoluut een eigen huis hebben. 
Naarke werd de eerste voorzitter van de “Vereniging van de bewon-
ers van Boxbergheide”. Hij hield op 29.04.51 een opmerkelijke 
toespraak bij de inhuldiging van het kapelleke van Landwaarts. 
De volledige tekst hiervan werd opgenomen in het nummer van 
het tijdschrift “Landeigendom” van juli 1951 (van de N.M.K.L.), 
omdat inspecteur Van Poucke die toespraak zo belangrijk vond.
  

JACOMEN Hubert & BIJLOOS Hortense
Hubert wou zo snel mogelijk weg uit de mijn. Zij kochten een  
huis op Boxbergheide. Hij kocht zich een Opel-camionette, 
waarmee hij overdag de wijk doorkruiste om zijn “verslakte” 
groenten aan de man te brengen. “Hij bracht de nacht door in 
‘t zweet zijns aanschijns op 1010 in Zwartberg”. Zij hield thuis 
een klein Bonor-winkeltje open. Dit experiment  werd  geen groot 
succes en tenslotte emigreerde de familie naar Canada, waar hij 
tabaksplanter werd.
Uit de vele brieven, die hij tot kort voor zijn dood (27.01.96) 
schreef in het Nederlands naar zus en broer , die nog op 
Boxbergheide wonen, kwam meermaals tot uiting dat hij de wijk 
niet vergeten was.

DRIESEN Henri & JANSSENS Maria
Zij woonden met hun 7 opgroeiende kinderen in een klein 
boerderijtje dat stond op de plaats, waar nu de Limburghal ligt. 
Zij waren wat blij toen zij op Boxbergheide een groter”klein” 
landeigendom konden kopen. Maria was jarenlang, zelfs tijdens 
de laatste jaren van haar leven, zeer actief als kernlid van K.A.V., 
Marialegioen en zangkoor “Heidegalm”.Zij was bijna 92 jaar, 
toen zij in 1997 overleed.
              

STEEGMANS Ghislain & SWERS Maria
Ghislain is het best bekend als de man, die tijdens de eerste jaren 
op Boxbergheide, na zijn werk in de mijn, bij de mensen thuis 
varkens ging slachten en versnijden. Toen hij dat niet meer kon of 
mocht, heeft hij nog vele jaren aan huis ganse of halve  geslachte  
varkens gaan uiteensnijden
Ghislain  was een vurige medestichter in 1950 van een plaat-
selijke afdeling Mijnwerkers-Brancardiers. Van 1951 tot 1953 
verving hij Pater Coupé, als deze belet was om in de maand mei 
het rozenhoedje voor te bidden bij het kapelleke van “O.L.Vrouw 
van Landwaarts”.

STEEGMANS Jules & TEELEN Elisa
De oudste dochter Rosine beschreef hun aankomst op Boxbergheide 
in een kort autobiografisch verhaal : “Ik was 14 in 1948”.
Elisa zelf woont na 50 jaar nog in haar huis  (bij een van haar 
zonen) en bevestigt dat zij na 7,  8 maand wennen, hun huis op 
Boxbergheide ver boven een huis op de cité verkozen.
 Jules was er heel vlug bij om tegen de voorgevel een druivelaar te 
planten. Een Italiaanse vriend had een wijnstok uit Italië meege-
bracht en Jules sleepte in 1954 de prijs van “het best-bebloemde 
landeigendom van heel het land” in de wacht.

MEYVISCH Louis & STORMS Anna
Zij kozen zonder aarzelen voor een groot huis met 4 slaapka-
mers voor hun 9 kinderen. Anna's zuster woonde reeds in de 
Craenevenne. Zij kregen hier de kans om een grote tuin onder 
handen te nemen en veroverden vanaf 1952 vele ereprijzen bij de 
jaarlijkse tuinwedstrijden.

COCHET Jozef & JANNIS Maria
Zij woonden heel graag op Boxbergheide. De familie werd beter 
bekend toen zoon  Fik en  kleinzoon  Eddy gingen koersrijden.
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B.  DE 26 KLEINE LANDEIGENDOMMEN VAN  DE TWEEDE REEKS EN HUN KOPERS

1.  Groenven, 2 groot 20 a. 93 ca. 2. Craenevenne, 16 groot 15 a.

VANBEUREN  Peter °09.06.21  ✝13.05.82 VEKEMANS  Rik °25.10.27
KERKHOFS  Cath. °10.12.22 MEYVISCH  Maria  °29.05.29

3. Craenevenne, 18 groot 21 a. 11 ca. 4. Landwaartslaan, 42 groot 18 a.

BIJLOOS  Martin °01.09.10  ✝06.04.85 MEESTERS  Bart. °13.06.12
VANDERMIERDE M.    °13.05.10  ✝17.08.96 STEYVERS  Nelly °11.04.18

5. Landwaartslaan, 44 groot 18 a.  6. Landwaartslaan,63 groot 22 a. 17 ca.

VANHEES  Jan °16.05.22  ✝22.11.95 COELMONT  Louis °30.03.15    ✝21.08.81
STEYVERS  M.L. °27.02.27 HULSMANS  Aline  °15.11.24

7. Landwaartslaan, 48 groot 19 a. 78 ca. 8. Landwaartslaan, 73 groot 30 a. 53 ca.

SEGERS  Victor °28.09.24 NIJS  Gerard °15.01.18   ✝10.04.93
CARIS  SCHOBBEN  Maria °27.12.20   ✝29.12.90

9. Landwaartslaan, 75 groot 31 a. 25 ca. 10. Landwaartslaan, 60 groot 21 a. 71 ca.

BEERDEN  Alfons °09.01.10  ✝18.01.79 STEYVERS  Jaak °03.01.27   ✝20.07.89
BERLAN  Martha °12.08.19  ✝29.05.96 LOYENS  Martha °10.06.29

11. Landwaartslaan, 76 groot 21 a. 77 ca. 12. Boogstraat, 36 groot 18 a. 21 ca.

PENDERS Hendrik °23.02.13  ✝05.05.67 VANDEBOSCH  Jozef °30.03.22    ✝15.06.72
HENDRICKX  Gertrude °21.05.26  EERSELS  Maria °19.08.21

13. Boxbergstraat, 8 groot 18 a. 23 ca. 14. Boxbergstraat, 10 groot 11 a. 98 ca.

MANDERVELT, Jan °20.10.08  ✝14.12.60 VANLOFFELD  Leon. °17.10.03  ✝14.05.58
REYNDERS  Agnes  °20.08.08  ✝18.06.77 CLEMENS  Octavie °10.02.12

15. Boxbergstraat,16 groot 18 a. 80 ca. 16. Boxbergstraat, 30 groot 25 a. 50 ca.

BOX  Petrus °31.10.99  ✝06.02.51 BEERDEN  Louis °14.09.22  ✝28.05.96
RAMAEKERS  Maria °28.11.04 ✝10.08.82 GEERAERTS Delphine °02.12.22 ✝29.07.88

17. Boxbergstraat, 17 groot 21 a. 67 ca. 18. Boxbergstraat, 50 groot 16 a. 94 ca.

VANDENBOSCH Cam. °31.12.16  ✝16.12.71 LOYEN  Emiel °06.01.28  ✝01.11.85
WYREMBLEWSKI Ma °20.02.19  ✝24.05.85 VERCAMMEN  Alfonsi °19.10.28

19. Oude Zonhoverw 23  groot 11 a. 86 ca. 20. Oude Zonhoverw 25  groot 11 a. 74 ca.
 
BRIJS  Albert °22.04.17 LIEBENS  Lamb. °11.08.24
GREUNLINX Jeannette °13.09.25 ✝19.10.83 BAETEN Nathalie °03.12.22

21. De Heuvel, 19 groot 17 a. 46 ca. 22. De Heuvel, 21 groot 17 a. 13 ca.

JEGERS  Henri °08.04.26  LEEKENS  Jozef °09.09.13  ✝11.12.66
SCHMIT Jeanne °03.06.27 VANOIRBEEK  Maria °12.10.17  ✝16.03.92
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MOMMENS  Felix °22.03.17 DE REYDT  Remi °22.05.16   ✝04.02.85
VERHOEVEN  Elisa °31.03.15 ✝23.03.98   GROSSARD  Maria °01.06.21   ✝15.09.70

25. Boxbergstraat, 78 groot 16 a. 45 ca. 26. Boxbergstraat 51 groot 16 a. 01 ca.

APPERMANS  Jozef °10.11.12 ✝20.12.84 PAULISSEN  Jan °11.08.99   ✝21.09.79
ACHTEN  Virginie   °18.10.13 ✝19.12.75 BERGMANS  Maria °05.03.07   ✝06.06.46

* * * * * * *

VANBEUREN Peter & KERKHOFS Catharina
Ze vonden  Boxbergheide een mooie wijk met veel jonge gezinnen. 
Daar wilden ze wel wonen. Catharina’s zus woonde reeds in een 
huis van de eerste reeks.                                      

VEKEMANS Rik & MEYVISCH Maria
Omdat Maria’s ma hun dat aanraadde, zijn ze op Boxbergheide 
komen wonen.
Zij herinneren zich nog dat de heren Noben, Hermans (van de S.M. 
Landwaarts) en Van Poucke (van de Nationale Maatschappij) een 
opmerking maakten. Zij moesten hun tuin wat beter in orde bren-
gen “opdat de huizen beter zouden kunnen verkocht worden”. De 
pasgehuwden vonden dat het eerst binnen in orde moest komen.

BIJLOOS Martin & VANDERMIERDE Maria
Zij kwamen naar Boxbergheide omdat zij met hun gezin van zes 
kinderen een serieuze bouwpremie kregen.
Martin was in de helft van de jaren ‘50 een tijdlang voorzitter 
van de fanfare “De Sint-Jansvrienden”.

MEESTERS Bartholom. &  STEYVERS Nelly
Bij hun woning was een zink- of sterfput aangelegd in aangevulde 
grond, waardoor het bezinksel in de gewone waterput terechtk-
wam als de zinkput overliep, met alle kwalijke gevolgen vandien.
Bart herinnert zich nog dat hij van inspecteur Van Poucke ( van 
de N.M.) eens een opmerking kreeg : “dat gaat hier maar slecht 
vooruit”. Hij was op dat moment in de tuin aan het spitten en de 
tuin was bijna half omgegraven.
Hoe zij nog aan een woning geraakten van de tweede reeks wordt 
verteld in een speciale bijdrage : “Twee pasgetrouwde koppels 
bestelden in 1948 een tweewoonst bij de S.M. Landwaarts”.

VANHEES Jan & STEYVERS Marie-Louise
Op de vraag of Marie-Louise hier graag gewoond had sinds 1949, 
was haar antwoord kort en duidelijk : “Ik blijf hier tot ze mij 
wegdragen !”

COELMONT Louis & HULSMANS Aline
Toen Louis in café Brans als vertegenwoordiger van sigarettenfab-
rikant Louis Doize vertelde dat hij ging trouwen met de dochter 
van een grote boer uit Beringen en op zoek was naar een huis 
ergens in Midden-Limburg, werd hem door Maria van Pexsters 
aangeraden eens te  informeren bij Mr. Noben om een huis te 
kopen op Boxbergheide....” als zijne pree niet te hoog was als han-
delsreiziger bij Louis Doize.”
Aline heeft het de eerste jaren wel even moeilijk gehad om zich aan 
te passen, maar ze woont er nu nog.
Toen zij hun eerste huwelijksnacht op Boxbergheide door-
brachten, was de elektriciteit nog niet aangesloten. Dit gebeurde 
pas ‘s anderdaags.
Louis was erg sociaalvoelend en werd in 1950 de eerste secre-
taris van de “Vereniging van de bewoners van Landwaarts” 

en in 1951 eerste secretaris van de v.z.w.  “Van Heideblom tot 
Landeigendom”

BEERDEN Alfons & BERLAN Martha
Zij kozen voor Boxbergheide, omdat ze er een groot huis vonden 
met veel grond in een rustige omgeving.

STEYVERS Jaak & LOYENS Martha 
Zij hadden veel moeite om de massa opvulgrond, die er broodnodig 
was, van de maatschappij  te bekomen. Het regenwater, dat bij  
elke serieuze regenbui van de Boxberg afkwam, heeft hun heel veel 
last bezorgd. Zij lagen zowat aan de voet van de berg en hun tuin 
lag onder het niveau van de Landwaartslaan.

VANDEBOSCH Jozef & EERSELS Marie
Jef was een muzikant, die zelfs noten schreef op de balken onder in 
de mijn. Pater  Coupé vroeg hem om muziekles te geven aan “zijn” 
Kajotters en Jong-Kajotters.
In 1954 kon hij met de steun van de v.z.w. “Van Heideblom 
tot Landeigendom” een echte muziekvereniging stichten : “De 
Sint-Jans-vrienden”. Deze muziekvereniging, later omgedoopt tot 
“Boerenblaas-kapel” en versterkt met een trommelkorps, is jaren-
lang het paradepaard van Boxbergheide geweest ter gelegenheid 
van allerlei feestelijkheden in en buiten Genk.
Marie heeft Jef altijd gesteund, omdat zij overtuigd was van de 
sociale betekenis van zijn inzet voor de gemeenschap. Zij is zelf 
verschillende jaren een talentvolle voorzitster van de K.A.V.-afdel-
ing geweest, die onder impuls van diezelfde Pater Coupé al in 
1950 als zelfstandige afdeling actief werd in de wijk.

MANDERVELT Jan & REYNDERS Agnes
Jan was “brouwersknecht” en moest café’s van bier en drank 
voorzien. Hij had verschillende opgroeiende dochters en de brou-
wer stelde aan Jan voor om zelf een café uit te baten, maar Neske 
vond dat maar niks. Toen zijn ze naar Boxbergheide gekomen, dat 
was kort bij het werk en er was een grote bouwpremie. Dat is wel 
degelijk iets anders dan een “ brouwpremie” zei  Neske.
Bij de fanfare  sloeg Jan de grote trom. Toen Jan en Neske  25 
jaar getrouwd waren in 1956, was het groot feest met veel fan-
faremuziek.

VANLOFFELD Leonard & CLEMENS Octavie
Wat zij zochten voor hun groot gezin, vonden ze hier : een groot 
huis met een flinke bouwpremie.

BOX Petrus & RAMAEKERS Maria
Zij waren niet meer  “van de jongsten” toen zij zich op 
Boxbergheide kwamen vestigen. Petrus overleed reeds op 6 febru-
ari  1951 en wordt de eerste overledene van de wijk genoemd.
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Louis Beerden was een sociaal-bewogen man. Hij werd in febru-
ari ‘53 verkozen tot secretaris van de v.z.w. “Van Heideblom tot 
Landeigendom” . Hij was eveneens voorzitter van de  “Wielerclub 
Heidebloem”, secretaris van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, 
kassier van de B.A.C.- Spaarkas tijdens de eerste jaren van hun 
bestaan. Hij bleef daarna voor de rest van zijn leven zeer actief 
bij het “Heidekruisje” met de jaarlijkse bloemenhulde ter nage-
dachtenis aan de drie Engelse piloten, die in augustus 1941 met 
hun “Wellington” op Boxbergheide zijn neergestort.

VANDENBOSCH Camille & WYREMBLEWSKI Maria
Toen Camille na een ongeval in het leger in Brussel gehospitali-
seerd was, heeft hij daar Maria ontmoet, die in Genk woonde. Zij 
werden verliefd op elkaar, trouwden in Genk, kregen kinderen en 
zijn naar Boxbergheide gekomen omdat hier veel ruimte was.
Toen hun waterpomp het grondwater niet bovenkreeg, omdat de 
put te diep was, heeft de maatschappij een buis moeten laten bijp-
laatsen en  “een windas met  katrol”
Helga heeft verschillende jaren het “heidekruisje” verzorgd, ze heeft 
er keitjes rondgelegd en bloemen gebracht. Het huidig monument 
werd geplaatst  in  1970.

LOYEN Emiel & VERCAMMEN Alfonsine
Na hun huwelijk moesten ze nog 4 maanden bij een tante bli-
jven wonen  eer ze hun K.L.E. konden bewonen. De pomp op de 
waterput deed het (ook) niet bij hen en de maatschappij heeft de 
waterput moeten voorzien van windas en katrol.  Die waterput 
hebben ze ooit op een fotootje vereeuwigd.

BRIJS Albert  & GREUNLINX Jeanette
Zij zijn per toeval op Boxbergheide op een huis uitgekomen, dat 
hun aanstond, toen ze op zoek gingen naar een andere woning. Zij 
hebben het zich niet beklaagd.

LIEBENS Lambert & BAETEN Nathalie
Toen ze één of twee jaar op Boxbergheide woonden (‘51-’52) 
dachten ze er aan te emigreren naar Amerika. Ze zijn nog altijd 
blij dat ze het niet gedaan hebben.

LEEKENS Jozef & VANOIRBEEK Maria
Jef was een militant van de christelijke arbeidersbeweging. Hij 
werd in februari 1953 verkozen tot voorzitter van de v.z.w.  “Van 
Heideblom tot Landeigendom” en bleef dit tot in 1959. Hij werd 
in juni ‘53 secretaris van de kerkraad en het schoolcomité van de 
parochie Sint- Jan Baptist de la Salle. Zijn overlijden op 11.12.66 
maakte een onverwacht einde aan zijn streven naar een betere 
wereld. Op 20.11.55 hield hij  als mijnwerker een toespraak tot 
Koning Boudewijn in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel 
naar aanleiding van het 20-jarig  bestaan van de Nationale 
Maatschappij van de Kleine Landeigendom.
Mr. Noben stelde in 1958 aan Jef voor om een deel van zijn 
grond terug te verkopen aan de maatschappij, want Jef  “ kon heel 
die tuin toch niet bewerken, omdat hij te druk benomen was in 
allerlei organisaties”. Jef vond het voorstel van mr. Noben  maar 
een flauwe grap.

MOMMENS Felix & VERHOEVEN Elisa
Voor Elisa viel het de eerste tijd zwaar, omdat zij ver van de 
familie woonde. Dat is wel verbeterd vanaf het moment dat zij 
meer mensen leerde kennen. Er was veel kameraadschap onder de 
mensen. Toen ze later ook nog bloemen gingen verkopen, leerde zij 
nog meer mensen kennen.
Hoe zij vanuit Kampenhout op Boxbergheide belandden, wordt 
verteld in een aparte bijdrage, getiteld : “Te voet naar Mr. 
Noben”.

APPERMANS Jozef & ACHTEN Virginie
Zij woonden in Diepenbeek in het huis van “meter”. Dat huis 
zouden zij later aan een schappelijke prijs krijgen. Toen meter 
overleed, moest dat huis aan een veel hogere prijs verkocht worden. 
Toen kochten ze op Boxbergheide, maar dat was aanvankelijk 
tegen de zin van de kinderen. De oudste dochter ging uit colère 
zelfs op de grond zitten wenen. “ Zij wilde blijkbaar niet weg uit 
haar dierbaar Diepenbeek en op Boxbergheide was het zo leeg en 
kaal”. 
                                        

PAULISSEN Jan      (BERGMANS Maria)
Jan kwam alleen  met  4  kinderen naar Boxbergheide (moeder 
was in  1946 overleden), omdat hij niet kon blijven wonen in een 
huis, dat bouwvallig geworden was tengevolge van  mijnschade. 
Dat huis stond op de grens van de mijnconcessies van Winterslag 
en Waterschei.

HET ZIJN DE EERSTE KOPERS VAN DE EERSTE 

TWEE REEKSEN KLEINE LANDEIGENDOMMEN, 

GEBOUWD EN VERKOCHT

DOOR DE S. M. LANDWAARTS MET EEN  

OFFICIëLE VERKOOPAKTE, DIE IN DE TWEE 

OVERZICHTEN BESCHOUWD WORDEN ALS 

PIONIERS VAN BOXBERGHEIDE.

Indien  sommige  inlichtingen niet konden verkregen worden van 
de overlevenden of hun kinderen, dan     

werden meestal alleen de namen en voornamen van de eerste kop-
ers, evenals de grootte en de ligging van het klein landeigendom, 

dat zij bewoonden, hiervoor vermeld.
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JAN EN MARIE-LOUISE VANHEES-

STEYVERS & BARTHOLOMEUS 
EN NELLY MEESTERS-STEYVERS 

BESTELDEN IN 1948 EEN 
TWEEWOONST VAN DE 2DE 

REEKS

Jan Vanhees (overleden op 28.11.95) en Steyvers Marie-
Louise trouwden op 31.08.48. Meesters Bartholomeus 
en Steyvers Nelly hadden diezelfde dag ook willen 
trouwen, maar de moeder van Bart stierf kort voordien 
en daarom hebben laatstgenoemden hun huwelijk vijf 
weken uitgesteld tot 5.10.48.
De ouders van Bart woonden sinds de jaren ‘20 in 
een zelfgebouwde woning (met een werk-huis daara-
an gekoppeld), waar Thieu Vandooren (schrijnwerker 
en koster) een tijdlang woonde. Later brak bakker 
Thomassen-Meesters de oude woning af en bouwde er 
een nieuwe (Landwaartslaan, 57).
Op 23.07.48  werd een tweede reeks van 24 woningen 
toegekend aan aannemer Van Montfort van Neeroeteren, 
die ook de eerste reeks had gebouwd.
Jan Vanhees werkte toen bij Bart Meesters in de mijn 
en liet zich door Bart bepraten om  aan Mr. Noben 
te vragen om voor hen beide langs de Landwaartslaan 
nog een tweewoonst bij te bouwen, juist tegenover zijn 
ouderlijk huis, waar nog twee bouwplaatsen voorzien 
waren op het plan van aanleg. Hij wist ondertussen dat 
hun beider vrouwen dat geen slecht idee vonden, want 
zij wilden wel  “wat schoner”  wonen. Hij kon daarmee 
blijven wonen waar hij opgegroeid was, ook  al ging men 
op de hei een nieuw dorp uit de grond stampen. Hij had 
zelf kilometers hei gemaaid om fietspaden aan te leggen 
van 60 tot 70 cm. breed om in Winterslag naar te mijn 
te kunnen rijden of om tegen Zonhoven te kunnen gaan 
vrijen. Er bestond toen in de hele omtrek eigenlijk  maar 
één verharde weg en die liep van de tramhalte aan de 
Hasseltse steenweg bij café Brans tot aan Jef en Louis 
Meesters, die een tweewoonst gebouwd hadden in de 
jaren ‘30 op de hoek van de Craenevenne.
Einde ‘48 vertelden Bart en Jan aan Mr. Noben, zaakvo-
erder van de maatschappij Landwaarts, die bijna iedere 
dag op Boxbergheide kwam, “waar zij aan gedacht had-
den.”  Begin februari kwam Mr. Noben met het goede 
nieuws dat de Raad van Beheer aan de aannemer de 
opdracht had gegeven om nog een tweewoonst meer te 
bouwen, waardoor de tweede reeks 26 woningen zou 
tellen.
Toen ze getrouwd waren zijn Jan en Marie-Louise nog 
een tijdje bij haar moeder blijven wonen. Zij woonde 
tegen  Zonhoven, dicht bij het huidige arboretum van 
het domein van Bokrijk. Bart is met zijn Nelly in het 
ouderlijk huis bij  zijn vader blijven wonen. Van dat 
ouderlijk huis hebben Jan en Bart een tweewoonst 
gemaakt, vanwaar zij samen de vorderingen aan hun 
nieuwe woningen aan de overkant van de straat konden 
volgen. Toen die twee woningen klaar waren, was ver-
huizen niet moeilijk.

Bart (86) en Nelly (80) wonen  er nog gelukkig samen, 

alhoewel ze allebei al enkele jaren ernstig sukkelen met 
Hun tweewoonst (2de reeks) Landwaartslaan 44 en 42.
Links van de tweewoonst de woning , Landwaartslaan, 46 (5de 
reeks) Deze foto verscheen in “Landeigendom”, september 1974.

hun gezondheid. Marie-Louise woont er nog alleen, 
want haar man overleed 3 jaar geleden in de ouderdom 
van 75 jaar. Zij zegt met veel overtuiging : “Ik blijf hier 
wonen tot ze mij hier wegdragen”.
Wat twee pasgetrouwde koppels 50 jaar geleden bestelden 
is zo te zien geen miskoop geweest.
Er ligt op Boxbergheide maar één tweewoonst van de 
eerste en de tweede reeks, waar sinds 1949 nog twee zus-
sen en drie van de eerste vier kopers in een tweewoonst 
naast elkaar (bleven) wonen.

JEANKE EN WIESKE THOELEN-
SCHEVENELS DEDEN HEEL ACTIEF 

MEE BIJ DE INHULDIGING

Toen de inhuldiging van de eerste 25 woningen was vast-
gesteld op 29.11.48 kwam Mr. Noben aan de bewoners 
vragen om hun huizen te bevlaggen, als dat enigszins 
kon. Hij is dat eveneens aan Wieske Thoelen-Schevenels 
gaan vragen.
- “Hoe zou ik een vlag kunnen ophangen, ! Ik heb er 
geen, Mr. Noben.”-  “Dat zou  jij toch zeker moeten 
proberen, Wieske.” “Ik zal dat proberen, Mr. Noben, 
maar dan moet gij eerst zorgen dat die hoop zand hier 
voor mijn deur weg is”.     
“Dat is beloofd” zei Mr. Noben. Hij wou ook nog iets 
anders vragen. “Wieske, zou jij ook kunnen zorgen voor 
een lekkere tas koffie als de personaliteiten hiertegenover 
gedaan hebben met de onthulling van de eerste steen ? 
Zij hebben dan misschien wel kou gekregen”.

‘s Anderendaags ging Wieske met Jean naar Hasselt. Die 
dag herinnert ze zich nog altijd.. Ze waren met hun drie 
kinderen op de fiets tot aan Brans gereden (1 km.) en 
hadden daar de tram naar Hasselt genomen. Zij moesten 
er een vlag of stof voor een vlag  vinden maar ook papier 
om “de keuken”  te behangen  De muren waren vuil 
en beschilderd geweest met blote madammen, toen de 
mannen van de aannemer daar een tijdlang hun boter-
hammen kwamen opeten. Toen ze gevonden hadden 
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Branske, was het al donker en hing er een vreselijk-dichte 
mist. Jean had de rollen behangpapier achterop onder de 
“snelbinder” vastgemaakt en kleine Jean-Marie op het 
zitje voor  zich gezet. Wieske had Mariake en Annieke 
op hare fiets geladen. Toen ze aan de overweg kwamen, 
waren de grote barelen (op wieltjes) juist dichtgedraaid, 
maar de bareelwachter had de poortjes (voor fietsers 
en voetgangers) nog niet neergelaten. Jean was juist de 
spo-ren over met zijn vracht, toen de trein kwam aanges-
tormd. Wieske, die enkele meter achter Jean aankwam, 
zag de kleine bareel voor haar neus dichtgaan. “Hier 
hadden doden kunnen vallen”, zuchtte Wieske heel luid 
“ en dat huis daar, in de Boomgaardstraat, is nog niet 
beschreven !”

Een paar dagen later had de inhuldiging plaats van de 
eerste 25 woningen. De familie Verpoorten-Keldermans 
stond in de boeken van de maatschappij ingeschreven als 
eerste kopers. Al was hun woning nog niet bemeubeld of 
bewoond, toch had de maatschappij eraan gehouden daar 
een kleine receptie aan te bieden aan de genodigden. 
Gouverneur Verwilghen en oud-minister Ronse waren 
bij de genodigden. De familie Thoelen had haar twee 
tafels en acht stoelen voor enkele uren naar de overkant 
van de Boomgaardstraat gebracht.
Na de  receptie kwamen de   genodigden, die kou 
gekregen hadden, nog even langs bij Thoelen voor ‘n 
lekkere tas koffie, die Mr. Noben voor hen besteld had 
aan Wieske.
Jeanke Thoelen heeft toen aan oud-minister Ronse 
uitgelegd dat het koren, dat hij achter in de tuin gezaaid 
had, als groenbemesting was bedoeld. Wieske van haar 
kant kreeg felicitaties van gouverneur Verwilghen, die zei 
“dat haar Leuvense stof blonk als een spiegel”.

Zicht op de Craenevenne, gezien vanuit de hoek Kennipstraat 
met Craenevenne. Foto van rond 1950.
Vooraan links : tweewoonst 1e reeks, Craenevenne , 44 & 42
Verder links : tweewoonst 1e reeks, Craenevenne, 36 & 34

FELIX EN ELISA MOMMENS-
VERHOEVEN GINGEN TE VOET VAN 
BOXBERGHEIDE NAAR  MR. NOBEN

Zij woonden in Kampenhout en hadden twee kinderen 
en een eigen huisje. Hij had in de fabriek gewerkt, maar 
die betaalden niet zo goed. Hij kreeg werk in Winterslag, 
maar die verre verplaatsing werd na twee jaar toch te 
zwaar. Eerst 11 km. met de fiets naar Leuven en dan 
met de trein naar Winterslag en na volbrachte dagtaak 
met de trein naar Leuven en weer 11 km. met de fiets 
naar Kampenhout. Elisa vond het eigenlijk best “om in 
Winterslag eens te gaan kijken naar een ander huis”.
Toen ze in het station van Winterslag aankwamen, 
stond haar besluit al vast. “ Op die cité wil ik niet gaan 
wonen!”. Zij had direct rechtsomkeer willen maken, 
maar moest wel wachten op een andere trein en die 
waren er nog niet om het uur.
Zij konden best wat gaan wandelen en kozen de richting 

naar Zonhoven, weg van de cité. Op het einde van de 
Noordlaan zagen ze aan de linkerkant enkele witgeverfde 
huizen liggen, die op Boxbergheide waren klaargekomen. 
De aannemer Van Montfort, die daar toevallig was, ver-
wees hen naar Mr. Noben in Genk om meer inlichtingen 
te bekomen. Die huizen langs de Kolenstraat ( heet sinds 
december 1960 Boxbergstraat) schenen hun onmiddel-
lijk te bevallen
Zij zijn zonder lang aarzelen te voet naar Genk gewan-
deld en waren rond de middag bij Mr. Noben in de 
Nieuwstraat, dicht bij het gemeentehuis. Mr. Noben 
maakte direct tijd voor hen. Zij konden hun huisje in 
Kampenhout misschien eerst wel verkopen, want .... ge 
mocht geen eigen huis hebben.
Voor 125.000 fr. hebben ze hun huisje daar verkocht 
en kochten op Boxbergheide een groot huis met bijna 
20 aren grond voor 230.000 fr.. Die transactie was 
voordeliger en gemakkelijker af te betalen omwille van 
de goedkopere lening en het wegvallen van de verplaats-
ingskosten.
En,...  enige tijd later verhuisden zij van Kampenhout 
naar Boxbergheide met een  camion, die kolen ging laden 
op de mijn van Winterslag.
Felix Mommens-Verhoeven woont nog altijd op 
Boxbergheide, hij is 81 jaar, maar lijdt heel erg onder het 
verlies van zijn vrouw Elisa, die op 23 maart ‘98 overleed. 
Zij was 83 geworden. Zij had hem feitelijk naar hier 
gebracht in 1949. Zij hebben dus bijna 50 jaar samen op 
de hei gewoond.

Elisa Mommens-
Verhoeven 
met dochtertje 
naast hun won-
ing in 1949,  
Boxbergstraat, 
62 , boven op de 
Boxbergse heide



HET HUIS VAN TUUR NEIJS EN 
MARIA KOONINGS

Tuur Neijs en Maria Koonings trouwden in november 
1948 en begonnen aan de bouw van hun huis in maart 
1949 in de Kennipstraat op grond van zijn ouders. Hun 
bouwperceel grensde langs achter aan de bouwpercelen 
van de eerste reeks woningen in de Boomgaardstraat, die 
sinds december 1960 Kleinven heet.
Zij vertellen  graag over de tijd, dat Landwaarts op 
Boxbergheide begon te bouwen.
Zij hadden hun huis volgens plan afgewerkt ... en kregen 
een tijdje daarna het bezoek van ingenieur D’Haese van 
de gemeentelijke technische diensten, die hun kwam 
meedelen dat zij hun huis wit moesten verven (gelijk 
de huizen van Landwaarts) want “ het kon anders niet 
beschouwd worden als een landelijke woning”. Maria 
is nog eens gaan reclameren bij de ingenieur op zijn 
bureel, maar enkele dagen later kwam een politieagent  
toch procesverbaal opstellen. Tuur weigerde te tekenen. 
Volgens de politieagent “zouden ze het huis toch moeten 
witten”. Het huis staat er nu nog  in zijn rode baksteen, 
lijk 50 jaar geleden, Tuur en Maria wonen er nog en... 
de binnendeuren van Landwaarts doen nog altijd goede 
dienst !
Dit is een verhaal apart ! In de huizen van de eerste reeks, 
die Landwaarts gebouwd had in de Boomgaardstraat 
en in de Craenevenne, had de aannemer vierpaneels-
binnendeuren geplaatst, alhoewel er in het lastenboek 
sprake was van vijfpaneelsdeuren. De aannemer heeft 
die vierpaneelsdeuren moeten vervangen. Tuur kwam 
dat toevallig aan de weet en kon van de aannemer negen 
stuks daarvan aan een gunstprijs vastkrijgen. Die vierpa-
neelsdeuren doen nog altijd dienst in de Kennipstraat.
In de tijd dat de eerste huizen van Landwaarts gebouwd 
werden, ging Maria Koonings poetsen in café Brans aan 
100 fr. per dag. Maria herinnert zich dat Mr. Noben aan 
de bazin van café Brans kwam vragen om de receptie te 
verzorgen bij de inhuldiging van de eerste huizen. Toen 
de dag van de receptie aankwam, zei de bazin tegen haar 
dochter : “Mariaake, dooch dich mer sjoen oan vir al det 
hierenvollek !” (Mariake, doe u maar schoon aan voor al 
die grote heren).
Aannemer Van Montfort kwam tussendoor al eens een 
pintje drinken bij Branske. Het moet zo rond de jaar-
wisseling 48-49 geweest zijn dat de aannemer een zestal 
huizen van de tweede reeks grondig wou laten poetsen 
vooraleer de nieuwe bewoners zouden inhuizen. Hij 
vroeg aan de bazin van het café of haar poetsvrouw soms 
geen zin had om 5 of 6 woningen “schoon te maken”. 
Hij zou haar ook wel 100 fr. per dag betalen, als ze dat 
wou doen. Maria Koonings was nog niet lang getrouwd. 
Ze wou dat wel doen, “ ‘t was dicht bij de deur”.
 Op een dag was Maria nog maar even bezig 
in het huis op de hoek Craenevenne- Groenven, toen 
ze opeens een man over de hei op haar zag afkomen. 
Die was niet goedgezind Dat was heel duidelijk. Hij 
snauwde haar toe : “Wat komt gij hier doen in het huis 
van mijn schoonzuster ?” Maria was daardoor  nog niet 
van de wijs gebracht en antwoordde: “Daar hebt gij geen 

zaken mee, meneer. Ik word door de aannemer betaald 
om dit huis schoon te maken”  Die kwaje man begreep 
toen zijn misverstand. Hij heette Teddy Vandeweyer, 
was getrouwd met Maria Kerkhofs en woonde sedert 
enkele maanden op Kleinven, 72. “Zijn schoonbroer 
en schoonzus, Pieter Vanbeuren en Catharina Kerkhofs, 
hadden een aankoopbelofte ondertekend voor het huis 
Groenven, 2,  waar zij dachten in te trekken in maart”..
Teddy was bang dat iemand anders het huis van zijn 
schoonzuster zou “gekregen” hebben.
Wieske Thoelen ging ‘s namiddags al eens naaien in 
Diepenbeek. Schuin achter hun tuin woonde Maria 
Neijs. Vooraleer Wieske vertrok, ging ze nog even achter 
in de tuin en riep : “Màària, wilste op m’n geite lette dat 
ze nie loskoeme ! Dan kan ich met ‘n geresde ziel noa 
Diepenbeek!”

* * * * * * * 

HET VERHAAL VAN EEN DUIVEN-
MELKER EN EEN INSPECTEUR  

Er waren verschillende duivenmelkers bij de kopers van 
de eerste reeks woningen. Een van hen was op zijn dak 
gekropen om een “duivenslag” aan te brengen in zijn 
dak. Toevallig kwam de inspecteur van de Nationale 
Maatschappij langs. Dat gebeurde toen regelmatig. De 
inspecteur wilde weten wat die man op het dak moest 
herstellen.  “Ik ben hier een duivenslag aan het maken, 
gewoon een duivenslag, meneer”. De inspecteur vond 
dat dat niet mocht omwille van de vele “naamkaartjes” 
op het dak. Hij zou de man een plan bezorgen van een 
duiventil op zolder, een plan, dat veel beter was. Later 
bleek dat plan erin te bestaan om de verluchtingsspleet, 
die langs de voorkant van het huis in het midden van de 
voorgevel ter hoogte van de zolder is aangebracht, te ver-
breden. Dat mocht wel, enz...  Toen onze man opmerkte 
dat de “naamkaartjes” dan wel eens op het hoofd van de 
bezoekers konden vallen, heeft de inspecteur zijn plan 
wijselijk terug in zijn tas opgeborgen.

FONS SPEELMANS KWAM IN 1948 
NAAR DE BOXBERG, WAAR HIJ IN 

1941 OOK AL EENS WOU ZIJN.

Toen er op 31 augustus 1941 een tweemotorig vliegtuig 
(op weg naar Keulen) door het Duits afweergeschut werd 
neergehaald en brandend neerstortte op de Boxberg 
- het kan rond 10 u. ‘s avonds geweest zijn - stond Fons 
Speelmans juist over de grens Genk-Diepenbeek dicht 
bij de Maten samen met twee vrienden nog buiten 
naar de lucht te kijken. Zij zagen opeens een brandend 
vliegtuig neerstorten, sprongen op hun fietsen en waren 
niet lang daarna boven op de Boxberg. De drie jonge 
kerels uit Diepenbeek (Fons was toen 22) werden door 
de Duitse soldaten onmiddellijk verplicht mee te helpen 
aan het bijeenbrengen van de verspreide lichaamsdelen 
van die jonge Engelse vliegeniers. Ge moet het zelf mee-
maken om te weten wat dat is !

30

50



ODE AAN 
BOXBERGHEIDE
Over  Boxbergheide  zingen, 
dat doet men zonder dwang        
                   
daartoe  moet  men  niemand  dwingen, 
die  wijk  ontlokt  je  zang
eeuwen  lang  slechts  purp’re  heide, 
wegeltjes  tussendoor
geen  akkers  groene  weide, 
wel  diepe  karrenspoor
éénder  beeld  van  lage  landen, 
waar  vroeger  water  was
ven  en  den  en  witte  zanden, 
hier  en  daar  een  diep  moeras
ten  oosten  was  een  nieuwe  wijk  
Winterslag  ontstaan
hei  en  zand  bleven  prijken, 
eenzaamheid  bleef  hier  bestaan
dichtbij  domein  van  Bokrijk, 
één  schaam’le  boerderij
men  was  daar  ook  wat  dieren  rijk, 
en  ook  een  maag’re  wei
Plots  kwam  daar  een  nieuwe  wijk, 
legde  men  wegen  aan
de  heide  werd  één  bloemenrijk, 
en  landwaarts  was  ontstaan
kleinven,  groenven  noem  maar  op, 
er  kwamen  straten  bij
bouwen,  wroeten  hield  niet  meer  stop, 
kerk  en  scholen  in  de  rij
nu  is  klein  landeigendom, 
heel  prachtig  uitgegroeid
waar  in  hoven  rondom  alom, 
de  mooiste  bloemenpracht  groeit
zo  wordt  de  prijs  voor  mooiste  hof, 
jaarlijks  toebedeeld
brengt  men  aan  schoonheid  lof, 
terecht  en  onverdeeld
nu  brengt  de  wijk  hier  mensen  voort, 
gehecht  aan  volk  en  grond
omdat  men  door  het  land  bekoord, 
de  werkkracht  weer  hervond     
                  

Bert   Cuypers,  
     26.05.91
    

* * * * * * *

TWEE  BOEREN, HUN BEESTEN  
EN HUN PASTOOR

Vooraleer de maatschappij Landwaarts begon te bou-
wen op Boxbergheide gingen de boeren Lantmeeters en 
Lenaerts hun koeien hoeden op de hei. In het gebied dat 
men meestal Craenevenne noemde stond er in een kuil 
zelfs mals gras in bepaalde periodes van het jaar. Toen 
de eerste twee reeksen huizen gebouwd en bewoond 
waren, is die kuil door de maatschappij geleidelijkaan 
opgevuld.
Toen de eerste acht definitieve klaslokalen langs de 
Boxbergstraat in gebruik werden genomen in 1958, 
gingen de boeren hun koeien hoeden op een groot 
stuk weiland langs de Klotstraat, zo ongeveer waar later 
Ter Heide gebouwd werd. De boeren kwamen van de 
Keistraat via de Boogstraat langs de nieuwe klaslokalen 
en de koeien lieten voor die gebouwen al eens iets vallen. 
Op zekere dag stond pastoor Boonen hen op te wachten. 
“Kijkt eens hier,... er zijn moeders die bij mij komen 
reclameren dat hun kindjes  thuiskomen  met  koeien-
stront aan hun schoentjes”. Een van de boeren kon geen 
geestiger antwoord bedenken dan : “Meneer Pastoor, 
moeten wij ons koeien voortaan allemaal een broekje 
aandoen ?”  Meneer Pastoor kon er hartelijk mee lachen 
en de boeren zochten een andere weg.

*****
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“Bouwstenen voor sociaal woonbeleid”, 

“Bouwstenen voor sociaal woonbeleid” is een luxe-
uitgave in 2 delen van de Vlaamse Huisvestings-
maatschappij, 1997 (samen  582 bladzijden)
Ik had de gelegenheid  dit boek  te raadplegen in 
de gemeentelijke hoofdbibliotheek  Ik had namelijk 
graag geweten welke aandacht de grootste bouwwerf 
van ons land daarin genoot. Boxbergheide werd er 
nauwelijks in vernoemd. Er werd geen enkele foto 
aan besteed.
Daar staan nochtans zinnige dingen in, al zijn ze heel 
dikwijls moeilijk om lezen, maar........ 
Onder de titel  “een huis(je) met een tuin(tje): een 
succesformule” op p. 249 las ik in genoemd boek een 
tekst, die mij erg gekwetst heeft als koper en bewoner 
van een klein landeigendom sedert 1951.
“Vooral in het begin waren het kleine landeigendom-
men  met een flinke lap grond, waarop de inwoners 
met agrarische instincten naar hartelust de allicht 
gezondste van alle hobby’s konden uitoefenen, wat 
bovendien het gezinsbudget ten goede kwam. De 
families konden er zich optimaal ontplooien, kin-
deren konden in alle veiligheid spelen, in eigen tuin 
en desgewenst op speelpleinen, die in de groeps-
bouw-wijken veelvuldig werden ingericht. 
Nog een toemaatje: het bleek dat het aangenaam 
leefklimaat vele bewoners tot gezinsuitbreiding 
inspireerde.” 
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           STAPLIED               Tekst: Georges Stassen 
           (tekst  verscheen  in oktober  1963  in “De Schalm”)   Muziek: (Georges Stassen ?)
     
     

                  Van      ouds  -     her         stond       hij       hier        be-  
                 Hier      bloei  -    de           ‘t  wil -    gen      roos  -    je
              En         nu          pronkt      hier       een       pui  -      ke
              Een       pa     -     rel           van         de      Gen  -     ker
              Ver-      krijg        ons,         heil   -     ge      Schuts  -   pa     
    

      
  kend,       Als       bar    -     re           streek            van       zand    en         hei  - de,     Het     boer  -   ke
schoon,    Hier       hup   -     ten            ha      -      zen         en      ko   -    nij   - nen,   Maar zweeg      de
  wijk,        Van      land’      lijk            mooi    -       e          hui  -  zen  -    rij   -  en,     Te       mid  -  den
  gouw,     Naast  ‘t  mooi     do      -      mein           van       Bok -  rijks       E  -  den,    Een    lust    -  hof
   troon,        O       glo    -   rie      -      rij        -      ke          de       la       Sal  -   le,      Voor  kerk       en

   leef     -       de      er           kon    -    tent,              Al        moest        hij       soms   wat      ar   -      moe
  schril     -     le        kre     -   kel      -   toon,            Dan          kon       wel       heks    of     spook        ver-
     van          een       tui     -   nen    -    rijk,             Waar      sier    -      lijk       groen   en    bloem        ge -
      en            een     pracht  -  lan    -    douw,           Zo           prijst      men      Box    -  berg  -   hei    -   de
   school,       voor     el      -     ke          woon,           Gods       ze      -    gen         en        Gods    wel   -    ge- 

     lij        -     den.      Ik           ken        een             naam          met           stoe   -   re       klank          uit
     schij    -     nen.
     dij       -      en.
      he      -      den.
      val    -       len

 Gen     -     ker         oud ‘        en           nieu         -       we       tij      -   den.       Voor   mij   klinkt    hij  als

 
 

 klok    -        ken   -     zang,                 Die           naam               is              Box  -    berg   -    hei    -    de !



79 JAAR WOON IK IN DE 
STRAAT, DIE AL 50 JAAR 

LANDWAARTSLAAN HEET

Bij mijn geboorte (18.06.12) woonden mijn ouders in 
Waterschei op het Hanenveld. Mijn vader was brik-
kenbakker. Van 1914 tot 1918 woonden mijn ouders in 
Terboekt. In 1918 zijn ze dan verhuisd naar Klotbroek, 
waar enkele maanden later ons huis door brand werd 
vernield..Er moest toen snel naar een andere woning 
uitgekeken worden. Begin 1919 kon vader een stuk 
grond van ongeveer 1 ha. van de gemeente kopen op 
Boxbergheide. Daar werd een woning gebouwd in de 
stijl van toen, volledig in hout getimmerd en bezet met 
leem. Dat huis stond op de plaats, waar nu de bakkerij 
Tomassen-Meesters  staat. Vanaf mijn zevende jaar ben 
ik dus een echte inwoner van Boxbergheide. Toen ik 
getrouwd was, ben ik in 1949 naar de andere kant van 
de straat verhuisd. (Hoe dat kwam staat beschreven in het 
verhaal van twee pasgetrouwde koppels, die in 1948 een 
tweewoonst van de tweede reeks bestelden)
Van 1919 tot 1927 liepen mijn schooljaren. Iedere dag 
moest ik te voet naar de Broedersschool in Genk  heen 
en terug. Eind 1927 moest ik werk gaan zoeken..
Ik begon in de Brouwerij Lantmeeters in Genk, waar ik 
flessenspoeler werd  aan 12 .fr. per dag  In 1928  werkte 
ik in het houtpark van de koolmijn van Winterslag en 
had er al een dagloon van 24 fr.. Vanaf 1930 was ik 
tewerkgesteld bij een aannemer van grondwerken op de 
mijn, maar nu aan 39 fr. per dag. Toen die grondwerken 
beëindigd werden in 1932 ben ik ondergronds mijn-
werker geworden. Ik was toen 20 jaar..
Toen ik daar begon, had ik een dagloon van 32 fr. Enkele 
maanden daarna brak er een lange staking uit. Het hele 
land bevond zich in een zware crisis. Toen alles weer 
terug een beetje normaal werd, konden we terug aan het 
werk, maar aan een loon van 25 fr. per dag, hetgeen 25 % 
minder was dan voordien. Hier moet volledigheidshalve 
bijgezegd worden dat alle voedingsproducten en tex-
tielwaren ook 25 % minder kostten. De periode 1930 
tot 1940 was  zeer woelig en leidde uiteindelijk tot het 
uitbreken van de tweede wereldoorlog.
Nadat we de oorlog met heel veel moeite doorgekomen 
waren,  kwamen wij terecht in een heel nieuwe periode 
En voor de toenmalige bewoners van Boxbergheide 
veranderde ineens heel veel. Enkele jaren na de oorlog 
begon de opbouw van een echt dorp, dat Boxbergheide 
zou gaan heten. Ik was toen nog jonkman en had dus 
andere zorgen. Wij trokken iedere dag naar de kool-
mijn en in onze vrije tijd werd er  menig pintje “soldaat 
gemaakt”. En, als we dan lachten en plezier maakten,  
werd er ook al eens over  vrouwen gepraat. Mijn werk-
makker, Jan Vanhees, vertelde dat hij kennis had met 
een meisje uit Zonhoven, dat heel tegen het domein van 
Bokrijk woonde, en doodernstig zei hij er dan bij :”maar 
daar is er nog één, en nog wel een heel “schoon.”  Ik was 
nieuwsgierig geworden en maakte een afspraakje en niet 
zo heel lang daarna beslisten de twee gezusters Steyvers 
om te trouwen met twee werkmakkers, die elkaar al een 
tijdje kenden. Gevieren  kozen wij voorlopig woonst op 

KB 27.02.35. Oprichting van de 
Nationale Maatschappij voor de 

Kleine Landeigendom. 

Dit gebeurde onder de stuwende kracht van minister 
Bovesse in de regering Theunis. Op een affiche, 
die korte tijd daarna  waarschijnlijk aan alle gemeen-
tehuizen werd aangeplakt, stond te lezen: 
“De Nationale Maatschappij... beraamt het volgend 
plan :

1° Het aanleggen van gronden in tuinen van hoog-
stens 8 aren. De werklieden, die van tuinbouw nog  
weinig afweten, zullen met raad en daad worden 
bijgestaan, hetgeen hun mogelijk maken zal met een 
beetje goede wil de nodige groenten en aardappelen 
voor het huishouden te winnen.  100 m2 tuin, goed 
bewerkt, kunnen een schone stuiver opbrengen.

2° Het tot stand brengen van kleine teelten, over 
het algemeen van 10 tot 20 aren, kunnende gaan 
tot hoogstens  60 aren, met eengezinswoning en 
bijgebouwen. De kleine teelten  voorbehouden aan 
diegenen, die reeds op de hoogte zijn van landarbeid, 
zullen aangelegd worden in de omtrek van nijverhe-
idscentra opdat de belanghebbenden gemakkelijk op 
hun werk kunnen geraken.

Lees verder .......  , waarom de N.MKL. dit .plan had opge-
vat.
 
... De crisis is scherp, vele fabrieken zijn gesloten en 
zullen misschien voor eeuwig gesloten blijven.
De nijvere standen, getroffen of bedreigd door de 
werkloosheid, moeten zich inrichten om door eigen 
arbeid aan hun gezin voedsel en welzijn te bezorgen. 
De voedende aarde biedt u haar hulpbronnen : laat 
niet na er gebruik van te maken.

Ondanks den harden tijd, zijt gij  zeker uw gezin 
aan den kost te helpen in de kalme afwachting van 
betere dagen.

Laat u dus inschrijven op het gemeentehuis opdat 
de Nationale Maatschappij ingelicht weze over 
de behoeften in de verschillende streken van het 
land.....
      
Namens den Beheerraad,

De Directeur-Generaal R. Marique.
  
De Voorzitter, F Gosseries

Uit “Landeigendom”, december 1990., p. 402
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Boxbergheide in de oude woning Meesters, waarvan wij 
om te beginnen een tweewoonst maakten.
Inmiddels was de S.M. Landwaarts begonnen aan de 
eerste reeks woningen en in 1948 begon zij aan de 
tweede reeks. Wij  zagen de kans om recht tegenover 
onze woning  een tweewoonst voor ons  te laten bouwen 
door die bouwmaatschappij en grepen die kans.  Je mag 
in het leven ook wel eens geluk hebben !
       
    Bart  Meesters
(Als ik er met de daglonen even zou langs zitten, moet u mij dat 
niet kwalijk nemen)

* * * * * * *

BOXBERGHEIDE, 
MIJN SPEELTUIN

VANAF MIJN TIENDE (1941) TOT 
MIJN ZESTIENDE (1947)

Mijn eerste herinneringen aan Boxbergheide gaan terug 
tot de tijd dat er nog niet gedacht werd aan woningbouw 
door S.M. Landwaarts op die uitgestrekte heidevlakte. 
Ik denk nog dikwijls terug aan de oorlogsjaren en de 
jaren daarna tot ongeveer 1947, toen er voor ons als kind 
en als jongere zoveel te beleven viel op die heide.
Onze groep was deels afkomstig van voor het spoor ( 
de Wiekstraat en omgeving ) en  deels van achter het 
spoor ( Craenevenne, Boxbergheide en Klotbroek ). 
Wat men nu samen Boxbergheide noemt, zag er voor 
ons anders uit. Voor wie vanaf het spoor kwam en de 
huidige Landwaartslaan volgde, was alles links daar-
van de Craenevenne. Alles rechts daarvan tot tegen de 
Turfstraat en aanleunend tegen de cités van Winterslag 
was voor ons Boxbergheide. Wat voorbij de Turfstraat 
lag, was reeds Klotbroek. Elk deel  was voor ons 

belangrijk. In de Craenevenne hadden wij tijdens de 
oorlogsjaren en daarna tot 1948 een voetbalveld dat 
langs de huidige Craenevennestraat lag, ongeveer tussen 
de huidige  Groenven en Kleinven.  Omdat het terrein 
eigenlijk maar een zandvlakte was, werd er op blote 
voeten gespeeld. In de oorlogsjaren en kort daarna was 
er geen geld voor ontspanning.
Na de wedstrijden mochten wij ons wassen bij de familie 
Goossens,  vlak tegenover het plein aan de andere kant 
van de Craenevenne. De familie Goossens speelde in die 
tijd een grote rol in de opvang van onze jongerengroep. 
Wij mochten er al eens kaarten, 21-twintigen, maar 
altijd onder toezicht van moeder Goossens. Wie zich in 
haar ogen misdroeg, kon wegblijven.

Het lemen huis van de familie Goossens

Achter het voetbalveld bevond zich een ven. Vandaar de 
huidige straatnamen. Soms was er voldoende water om 
in te zwemmen of om op te roeien met een zelfgemaakt 
vlot. Wij bevestigden daarvoor lege benzine-jerrycans 
aan elkaar, die door de Amerikanen langs de Hasseltweg 
waren achtergelaten.
Het voetbalveld en zijn omgeving deden in die tijd ook 
dienst, als er om een of andere reden al eens een volks-
feest plaatsvond.
Nu even terug naar Boxbergheide.  Vanaf de Hasseltse 
steenweg en nog een stukje over het spoor was er een 
weg in grove bergkiezel tot ongeveer aan de huidige 
bakkerij Thomassen, waar vroeger het ouderlijk huis 
van de familie Meesters stond. Verderop waren er alleen 
maar zandwegen of karrensporen. Er waren er verschil-
lende in de richting van Winterslag. Langs deze wegen 
bevonden zich de boerderijen van de families Lenaerts, 
Lantmee-ters, Bollen en Hamaekers. Maar voor ons was 
er nog een apart speelterrein. Ter hoogte van de huidige 
woningen, Landwaartslaan 42 en 44,  hadden wij een 
looppiste gegraven met een doormeter van ongeveer 20 
m. en een loopvlak van 1,50 m. breed en hellend naar 
de binnenkant. In onze gedachten zagen wij dan de 
velodroom van Zwartberg. Zoals gezegd ging het om 
een looppiste, want wij hadden nog niet allemaal een 
fiets. Er werd niet zo maar gelopen, maar met een reep 
(velg van een fiets), die werd voortbewogen met een stok 
van ongeveer 50 cm. Tijdens de jaren 43 en 44 deed 
de heide dienst als oefenterrein voor Duitse infanterie-
eenheden, die er een rustperiode kwamen doorbrengen 
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Over de pioniersjaren van Kleine 
Landeigendom  

Nog voor de oorlog kwamen er kleine woonwijken 
tot stand, terwijl er onmiddellijk na de oorlog 
nieuwe woonwijken gereed kwamen, zoals te Genk-
Boxbergheide...    
Het waren eenvoudige, sobere woningen, zonder 
garage noch badkamer, maar met verplichte stalling 
voor kleinvee (7 m2) onder hetzelfde dak van de 
woning. Geen waterdistributie, geen riolering, maar 
wel een eigen water-, aal- en bezinkput.
Er dient toegegeven dat deze formule een moeilijke 
beginperiode heeft gekend. De kandidaat-bouwer 
wenste zelf zijn huis te bouwen volgens zijn eigen 
smaak en traditie....
      

Uit “Landeigendom,”, december 1990., p.403



met toelating van de auteur overgenomen uit de dichtbundel  “Tussen tijm en salie” 
van een inwoner van Boxbergheide (sedert 1984), Luk Bekaert.

  De wijk     nog elke maandag 

  rood en wit     maandag tien voor acht
  staan mooi gelijk    spoort door de wijk
  in het gelid     een autotrein
  de huisjes van     naar engeland
  de wijk         
        in wit zand
  hier wijken     vond ik huisraad
  stad en straat     stukken glas beton
  gerucht voor leven    en ijzerdraad
  in een groen
  gehucht      nu staat daar broccoli
        lavendel en dragon
  met klinkers     en in een hoekje lommer
  van  achtertuin     peterselie  
  tot brievenbus
  waakt hier     nog elk maandag
  de hond      tien voor acht    

en logeerden bij de burgerbevolking, zoals bij ons in de 
Wiekstraat. Wanneer die dan , na een paar weken, weer 
weg waren, gingen wij de lege hulzen van de oefenpa-
tronen zoeken om eventueel te verkopen. Er waren er 
tussen ons die nog meer aan de heide verdienden, zij 
maakten van de wortels van het heidegras (pijpestrootje)  
hand- en schuurborstels. 

Ik herinner mij ook nog goed het neerhalen van het 
Engels vliegtuig in het jaar 1941.  We lagen toen ‘s 
nachts buiten in een gracht en zagen de stukken neer-
storten. Een vliegtuigmotor kwam toen terecht op de 
treinsporen, ongeveer ter hoogte van het  seinhuis.
De omgeving van de huidige Leemstraat was ook niet 
zonder belang voor ons. Daar vonden we, in uitgegraven 
kuilen, de noodzakelijke leemaarde, om knikkers van te 
maken. In een oude pan op de Leuvense stoof werden 
die lemen knikkers gebakken.
Wat wij als Klotbroek beschouwden, begon voor ons aan 
de huidige Turfstraat. Het Wiek was toen al een belan-
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grijk natuurgebied en nog toegankelijk voor iedereen. 
Daar zochten wij o.a. vogelnesten.  Ongeveer iedereen 
van ons bezat in zijn jeugd of kinderjaren een ekster, een 
merel, een vlaamse gaai of een kauwke (kleine kraai).
Bij de  eerste verjaardag van de bevrijding van Genk 
werd er een stoet georganiseerd, waar een groep van de 
Craenevenne en een groep van Klotbroek aan deelnam.

Ik was altijd graag op de heide en dat bleef zo. (In 1949 
heb ik zelf voor een aannemer gewerkt in een paar won-
ingen van de tweede reeks).
Wat ik vroeger “onze speeltuin” noemde, is nu mijn 
thuishaven geworden, al bijna 30 jaar lang. Op het einde 
van de jaren 60 kocht ik er een woning van de dertiende 
reeks. Zo ben ik de heide, die mij als kind zo dierbaar 
was, trouw gebleven. Ik hoop daar nog lang te kunnen 
blijven wonen.....  in rust en stille vree.

Leon Martens
* * * * * * *



IK WAS VEERTIEN IN 1948

In maart 1948 verhuisden mijn ouders van Bokrijk-
Halve Weg naar de Noordlaan op de  Tweede Cité van 
Winterslag. Toen ze onderweg bij Branske links afsloegen 
en over de route achter Stina links op de Craenevenne 
de huizen zagen van de nieuwe wijk in opbouw, zei mijn 
vader tegen mijn moeder : “Hier op Boxberg zou ik nu 
echt niet willen wonen, zo midden in de hei !”.
Zeven maanden later, op 1 oktober verhuisden zij 
opnieuw en deze keer om voorgoed in één van de witte 
huizen van Boxbergheide te gaan wonen. Het zal voor 
hen wel een droom geweest zijn om met hun elf kin-
deren - ons Daniella  was geboren op 12 mei - eigenaar 
te worden van ons huis en ons moeder zal onze pa wel 
overtuigd hebben om toch maar in de Craenevenne te 
gaan wonen.
Pa (38 j.) was een harde werker in de mijn van Winterslag. 
“Heel hard werken en weinig verdienen” was zijn lijf-
spreuk. Hij was afkomstig van Guigoven. Daar was het 
ook altijd hard werken geweest en weinig verdienen. 
Moeder (37 j.) was afkomstig van Kuringen. Zij was een 
echte huisvrouw en, zoals de mensen toen zegden, heb-
ben we haar nogal eens horen zeggen : “Als ge uw bed 
verplaatst, komen er kinderen bij”. Toen ze trouwden, 
zijn ze eerst in Termien gaan wonen. Ze verhuisden 
achtereenvolgens naar Kiewit, Godsheide, Halve Weg 
en Winterslag om tenslotte te belanden op Boxbergheide 
in het huis, Craenevenne, 30. Daar zijn nog 3 kinderen 
geboren, een tweeling in 1950 en nog een jongen in 
1952. Daar woont mijn moeder nu nog samen met haar 
jongste zoon van 46 jaar. Mijn vader overleed op  3 mei 
1955 tengevolge van stoflongen en moeder bleef alleen 
achter met 14 kinderen. De laatste twee jaren daarvoor 
en nog vele jaren daarna waren enorm zware jaren voor 
ons, maar vooral voor ons moeder.

* * * * * * *

De verhuis van Winterslag (tegenover de Paro) naar 
Boxbergheide zal ik nooit vergeten. Als ik eraan denk, 
zie ik alles nog voor mij alsof het gisteren was. Er waren 
geen verharde wegen, alleen fietspaadjes door de hei en 
een karrenspoor van Winterslag langs de boerderijen van 
Lantmeeters en Lenaerts (huidige Keistraat) naar het 
domein van Bokrijk. Moeder en 9 kinderen legden de 
weg van Winterslag naar Boxberg (ongeveer 2 km.) te 
voet af. Ik stootte de koets met ons Daniella, goed vier 
maanden oud. Vader en twee jongens kwamen met de 
camion, waar de meubelen mee vervoerd werden. Aan 
Stina konden we rechtdoor de Craenevenne in en  zagen  
rechts voor ons de 25 nieuwe witgeverfde huizen liggen 
langs de Craenevenne, alleen aan de rechterkant van 
de straat, en daarachter langs de Boomgaardstraat, die 
in de jaren ‘60 Kleinven  zou genoemd worden, samen 
met de Druivenstraat. Ze lagen zowat in een boog, in 
vogelvlucht op een afstand van 450 à 700 m. voor ons. 
Nieuwe huizen waren het wel, maar alles lag er zo triest 
bij. Rond  de huizen lag alles braak.
Ons huis was de eerste woning van de tweede twee-
woonst rechts van de Craenevenne (500 meter voorbij 

Stina). De tweede woning van de tweewoonst was 
gekocht door de broer van mijn vader. Met vrouw en 
kinderen kwam hij een paar dagen later inhuizen. Wij 
moesten bij de aannemer van de tweede reeks (van 26 
woningen) ladders gaan lenen om in ons huis binnen 
te geraken. Er moest rondom het huis nog een grote 
partij grond aangevuld worden, vooraleer wij er op een 
normale manier binnenkonden.
De 25 eerste woningen waren bijna allemaal verkocht 
met een stuk grond van 18 à 20 aren aan mijnwerkers-
gezinnen met veel kinderen.

* * * * * * *

Ik zie onze pa nog in de tuin de grond omwroeten. 
Hij zat eigenlijk in de grond. Wij zagen zijn hoofd nog 
alleen boven de grond uitkomen. De onderste harde laag 
op ongeveer 1m. diepte moest bovenaankomen. Groot 
en klein moesten daarbij helpen, ook al was het voor de 
kleinsten maar wat steentjes in een emmertje doen, want 
die moesten er ook uit. Het heeft toen nog even geduurd 
eer er wat aardappelen en groenten gewonnen werden, 
maar wat later kwamen er ook voortuinen met bloemen 
en zelfs een druivelaar uit Italië tegen de voorgevel.

 
 
 
 
 
 

 

Foto uit “Landeigendom” november 1954.
12  kleine landeigendommen uit gans het land dongen mee naar 
DE NATIONALE TITEL van BEST-BEBLOEMD K.L.E.. De 

tweewoonst Craenevenne 32-30 bekwam 406 stemmen op 908 
en werd “de best-bebloemde K.L.E. van ons land.

Vanaf 1951 (of  1952)  kende Boxbergheide al een 
jaarlijkse tuinwedstrijd voor de mooiste groenten- en 
bloementuinen. De eerste prijs was 750 fr., de tweede 
500 fr. en de derde 250 fr. (Er  mag even aan getwijfeld 
worden of deze getallen juist zijn.) De wedstrijden had-
den plaats op het einde van de zomer en gingen gepaard 
met een  Vlaamse Kermis. Daar konden de mannen zich 
eens laten gaan.. Alles moest buiten gebeuren en had 
plaats op de hoek Landwaartslaan-Klotstraat, (waar nu 
seniorenflats gebouwd worden). 
Het ging er dan soms gezellig aan toe bij de voorberei-
ding, tijdens en na de Vlaamse Kermis. Het was hard 
werken en er werd onder vrienden een stevige pint 
gedronken. Onze pa heeft daar 2 jaar geholpen en is een 
keer op de hoek Groenven-Craenevenne in de gracht 
gesukkeld in gezelschap van zijn vriend Jules Reners. 
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FIETS- EN MOTORCROSS OP DE 
HEIDE IN DE JAREN 50

       

In 1951 zijn we al eens naar ons huis komen kijken, eer 
het helemaal af was. Nou ja, dat leek erg op een water-
burcht, rondom overal water. Heerlijk ! Fijn ! En verder 
alleen een paar huizen en ... heide. Ik had nog nooit 
heide gezien, maar hier was er veel, héél veel, zelfs zover 
het  oog kon reiken. Tsjonge, dat gaat fijn worden, om 
van te dromen !
Op het einde van 1952 kwamen wij er definitief wonen 
Maar wat was alles veranderd. De heide was  weg en alles 
was wit,... wit en koud. Brrr ! Het ergste vond ik nog dat 
het wit bleef tot einde maart. Stilletjesaan begon het toen 
te dooien en toen waren er overal waterplassen, vooral 
thuis rond ons huis. Als ik op onze slaapkamer door het 
venster keek, zag ik het  huis van Molemans, dan dat van 
Korstjens, dat van Vanempten en daar tussenin die grote 
vijver. Daar moest die hoge hei gestaan hebben, die ik 
in de zomer had gezien. Het werd opnieuw zomer en de 
vijver trok stilletjes aan de grond in tot er een bescheiden 
plas overbleef. Ik had hem goed bestudeerd, daar  zou ik 
eens met mijn fiets doorvlammen. En ja, de fiets op en 
de volle gallet werd er door dat water geknald. Het lukte 
bijna, maar... omdat er in het midden van die plas een 
dieper gat was, ging het toen flink mis. De fiets bleef 
steken en Jef duikelde met zijn gezicht tegen de grond, 
nou ja... water, nou ja... slijk. Die slag kwam hard aan en 
werkte ontnuchterend, deels door het water, deels door 
ons moe. Want die had het ook gezien en dat was nog 
het ergste. En het was dan nog hare fiets op de koop toe. 
Van alles wat er die dag nog gebeurd is, wil ik u de details 
besparen. Het is samen te vatten in één woord : smeer ! 
Ik heb in die tijd meer rammel gehad dan eten, weet ge 
dat ? Hoe kunt ge anders groter worden ?

* * * * * * *
Ons vader, “onze boa”, die wilde persé dat de oudste 
kon tufrijden. En, een paar jaar later, nam hij de Jef mee 
naar Francorchamps, “pour la vitesse pure”  naar Mottet, 
Luik en Namur. En dan mee naar de cross in Herentals, 
Stekene, Herstal en Dijon. En natuurlijk ook naar de 
Biegracht in Waterschei. Daar op de Biegracht is het dan 
gebeurd op de “Manche des Internationales”. Boa wilde 
dat Jef alles goed kon zien en zette hem van voor aan de 
draad. De start werd gegeven en ze vlogen allemaal weg, 
allez, de grootste hoop van de troep. En dan wachten op 
de doorkomst van de piloten : Mingels op kop, Leloup 
tweede, Johanson derde, Drayer vierde, Nic Jansen 
vijfde, en stof... stof ! Toen gebeurde er iets vreemds. 
Meunier wilde Vanheuverzwijn voorbij en ging zo hard 
dat hij de machine niet meer de baas kon en eraf viel. 
Die FN kwam alleen aangevlogen en belandde boven op 
onze Jef. Alleman in paniek, daar werd aan die motor 
gesleurd en getrokken tot hij uiteindelijk aan de kant 
was. Maar door al dat stof zagen en vonden ze Jef niet 
meer. Bao in paniek riep “Jef, Jef ”. Maar Jef stond veilig 
ver van al dat gewoel. Enfin, zo hebben ze er dat bij onze 
Jef na enige tijd ingereden. En het zat er voorgoed in.

* * * * * * *

Ons moeder, mijn oudste broer en ik zijn hem daar 
gaan halen... met zijne fiets. Niemand anders heeft toen 
gezien hoe wij thuisgeraakt zijn en onze pa wist het ‘s 
anderendaags  evenmin.
Boxbergheide is altijd een gezellige wijk geweest. Het 
waren allemaal lieve, brave en hardwerkende mensen 
met veel kinderen. Iedereen kende vlug iedereen, de 
kinderen speelden samen, zij hadden plaats genoeg. Er 
werden maar huizen bijgebouwd en straten aangelegd,  
de ene reeks na de andere. De grootte van de tuinen werd 
in iedere reeks wel wat kleiner.
Na 50 jaar is onze wijk zo groot en zo mooi dat we ieder 
jaar vele bezoekers krijgen tijdens de opentuin-week-
ends. Die zijn er gekomen na de tuinwedstrijden en de 
acties voor mooie voortuinen, die allemaal georganiseerd 
werden van 1952 tot nu met de medewerking van of 
rechtstreeks door de vereniging “Van Heideblom tot 
Landeigendom”.
Ik denk dat iedereen, die hier in Boxbergheide is groot-
gebracht, diep in zijn hart het  verlangen koestert hier te 
mogen blijven wonen. Samen met mijn man heb ik hier 
ook een eigen woning aangekocht in 1955 en velen van 
mijn broers en zussen deden hetzelfde. Ook broers en 
zussen van mijn man wonen op Boxbergheide. Ook onze 
kinderen hebben zich op hun beurt hier al gevestigd. Zo 
is het in vele gezinnen gegaan.

*******
Wat ik tot slot nog meen te mogen of moeten zeg-
gen is het volgende. Er zijn nu  (21) seniorenflats in 
opbouw. Er zijn heel wat alleenstaanden of koppels, 
die hier wonen in een huis, dat te groot geworden is en 
die een tuin hebben, die zij niet meer aankunnen. Deze 
mensen zouden geen recht hebben om een seniorenflat 
te huren, omdat zij eigenaar zijn van een woning. Velen 
onder hen zouden toch zo graag op Boxbergheide wil-
len blijven.  Zelf heb ik vorig jaar navraag gedaan bij 
de maatschappij “Nieuw Dak” om een seniorenflat te 
huren op Boxbergheide en er werd mij toen op 14.04.97 
geantwoord “dat ik slechts in aanmerking kon komen 3 
jaar na de verkoop van mijn huis”.
Naar het schijnt zou de wetgeving ondertussen enigszins 
veranderd zijn en zou ik onder bepaalde voorwaarden 
wel in aanmerking kunnen komen.

Naar een bijdrage van Steegmans  Rozina met als titel 
“Herinnering aan het jaar 1948. 

Terugkijken naar 50 jaar geleden.”
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Onze overbuur had mij ook dikwijls bezig gezien achter 
zijn tuin. Hij, Sam de farceur, zei toen eens tegen mij : 
“Zeg, Jef, dich konst doa nogal met deine villo op die 
héé voaren. Ozze Guido kan ooch villo vaoren, mer ich 
hem nie gärn dat em van den hoof aof geet. Konst dich 
nie hei op ozze hoof  kome villo vaoren ?”.  “Baja, dan 
maken we maar een ronde piste, dan kunt ge ons altijd 
in het oog houden”. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd diep 
gegraven en na een week was  de piste af, nog niet hard, 
want die zwarte zand moest nog aangeklopt worden met 
de schop. Daarna hebben we in dat gat rondgereden tot 
we zat waren.                         
Later werd een fiets ontwikkeld met voorvering, dat 
bolde dan nog soepeler. Een Damfiets met ballonban-
den, houten géanten en een gebreide jalouzie, en daar 
moest nog vering op. Dat werd gefikst en het werkte per-
fect. Na enige tijd begint zo een gat wel te vervelen, bij 
Korstjens in de hof. Er werd al een hele tijd uitgekeken 
naar die hei daar, om daar eens echt op verkenning te 
gaan.
Er waren daar wat sluipgangen en granaatinslagen van 
onder de oorlog... Daarop hebben we toen een omloop 
uitgewerkt, die interessanter was voor de fiets en voor de 
brommer Wat daar al op gecrost is, de fietsen in stukken 
vaneen..
Boa had eens gezegd : “Je zou beter die moto ineen-
steken om mee te rijden”. Dat was maar een woord en 
na een paar dagen was de “Gnome et Rhône” klaar. Deze 

werd de straat over geduwd tot in de hei, waar hij werd 
getest en dat ging prima. Dat ging zo een hele tijd totdat 
op zekere dag een bulldozer heel onze crosspiste had 
plat gereden. Voor wat was dat wel goed voor ? Zouden 
hier ook huizen gebouwd worden ? Er waren rond dat 
plein ondertussen al heel wat huizen gebouwd. Het werd 
echter gauw duidelijk : dat zou het plein van Desem 
gaan worden om allerlei sporten te beoefenen, behalve 
motorcrossen. We hebben naar dat plein nog lange tijd 
gekeken, maar verhuisden ondertussen naar de heide op 
de Boxberg, op grond van de kerkfabriek. Daar zou later 
een kerk gebouwd worden, wat ook gebeurde.
Jef heeft later nog competitie gereden. Hij is, zoals bijna 
iedereen, ook nog getrouwd. Het plein is er nog, de kerk 
is er nog en Jef heeft zijn crossmotor nog bewaard als 
aandenken.

* * * * * * *

Het begin van dit verhaal begon 50 jaar geleden, maar in 
elk tuintje is er nog wel ergens hei geplant, die gekoes-
terd wordt. Rond de kerk staat er op de Boxberg nog 
heel wat hei, zoals die er 50 jaar geleden ook stond.  Het 
is, jawel, toch nog fijn om hier te wonen.. “op de héé”.

Jef  Gebruers

* * * * * * *
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met toelating van de auteur overgenomen uit de dichtbundel  “Tussen tijm en salie” 
van een inwoner van Boxbergheide (sedert 1984), Luk Bekaert.

Lieselot    midlife     tussen tijm en salie

je ogen    nu sta ik     een kei heb ik ontdekt

mirabellen   in het midden van mijn leven  en naar mijn tuin gedragen

je zoen    althans dat hoop ik  

een natte zegen   want dan duurt het nog wel even

elk woord    en toch koppel ik  

een vers gedicht   het weerzien van mijn leven   gisteren in zee gerold

je ziel op je gezicht   elke morgen    en morgen zand

en altijd feest   aan het weten van de dood   ben ik in duurzaamheid daarbij

         nog niet een korrel waard

mensenkind        een kei wou ik soms zijn

mijn kleine god        of gewoonweg kiezel

lieselot         tussen tijm en salie  

* * * * * * *



HET DORPSPLEIN MET VELDKAPELLETJE , 
BLOEMENTORENS EN OPEN-TUIN-UURWERK   

sinds 8 juni 1991      
HEIDEBLOMPLEIN.

Bij de wet van 27 juni 1956.......werden de bestaande wetten op de huisvesting aangepast en werd het 
Nationaal Instituut voor de Huisvesting opgericht, dat onder meer belast werd met het opmaken en het 
bijhouden van een inventaris van de huisvestingsbehoeften. De statuten van de N.M.K.L. werden aan de 
nieuwe wetgeving aangepast bij K.B. van 5 april 1956. Hierbij werden haar doelstellingen uitgebreid tot onder 
meer het oprichten van gebouwen van gemeenschappelijk of maatschappelijk belang binnen een complex van 
kleine landeigendommen...
      Uit “Landeigendom”, december 1990, p.406

Bij de wet van 2 juli 1971....werd het K.B. van 10 december 1970, houdende huisvestingscode, bekrachtigd 
Wat de huisvesting betreft werd de klemtoon verlegd van het kwantitatieve naar het kwalitatieve. Hierdoor en 
ook door de stijging van de lonen en de kostprijs van de bouwmaterialen werden de woningen snel duurder. 
De index van de bouwkosten steeg veel sneller  dan de index van de kleinhandelsprijzen.
..De N.M.K.L. was dan ook verplicht de door haar opgelegde minimum-oppervlakte te verminderen van 8 
naar 6 are, en in 1979 zelfs van 6 naar 5 are....Steeds grotere eisen werden gesteld aan de woon-uitrusting. 
Volledig ingerichte keukens en badkamers waren een “must”. Centrale verwarming mocht nergens ontbreken...
      Uit “Landeigendom”, december 1990, p.407.
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In het algemeen plan van de op-te-richten wijk van de  
Kleine Landeigendom voorzag architect-urbanist Van 
Malleghem in 1947 in het centrum van de wijk een dorp-
splein. Dit plein (een bijna gelijkzijdige driehoek) werd 
gevormd door drie belangrijke straten : Landwaartslaan, 
Boxbergstraat en Kleinven.
De  “Vereniging van de bewoners van Boxbergheide” 
kon in april  1951 op dat dorpsplein in de hoek 
Landwaartslaan-Kleinven een “veldkapelletje”  laten 
bouwen voor de prijs van 11.000 fr en dit plechtig laten 
inzegenen op 29 april. De eerste bewoners ( 76 woningen 
waren gebouwd en bewoond) kwamen in de maand mei 
1951 daar een rozenhoedje bidden bij... “O.L.Vrouw  
van  Landwaarts”.  
Pater Coupé (zie bijdrage over de kerk) zag daarmee een 

van zijn dromen in vervulling gaan.
Ter gelegenheid van het St-Barbara-feest van ‘51 werd er 
in de achternis  van het kapelletje in aanwezigheid van 
deken en burgemeester en tientallen mijnwerkers een  
St-Barbara-beeld geplaatst. Dit beeld werd betaald door 
de plaatselijke afdeling van de Mijnwerkers-Brancardiers, 
opgericht in 1950. Spijtig genoeg is dit beeld na enige 
tijd uit de nis verdwenen (vernield of gestolen ?)

In 1958 werd er, op voorstel van pastoor Boonen in die 
achternis een modern St-Barbara-beeld geplaatst. Het 
beeld werd in verschillende stukken in speciale keramiek 
gebakken door de Genker beeldhouwer, Raf Mailleux. 
Het beeld van O.L.Vrouw Ster der Zee, dat aan de 
voorkant in een nis staat, is niet het beeld dat er in 1951  
werd  ingezet. De laatste vervanging van en de afraster-

ing voor het beeld werd 
er in 1989 aangebracht 
op kosten van de plaat-
selijke Schuttersgilde 
St-Antonius.

Op deze foto zijn van links 
naar rechts vier mijnwerk-
ers duidelijk te herkennen : 
Leliaert Albert,
Steegmans Jules,Thoelen 
Jean, Steegmans Ghislain, 
de voormannen van de 
mijnwerkers-bancardiers. 



Van 1952 tot 1968 vonden op dit dorpsplein in 
open lucht of in een grote tent de jaarlijkse Vlaamse 
Kermissen  plaats en sedert 1955 werd het dorpsplein 
in de Paasweek ingenomen door de plaatselijke kermis. 
In de loop van het jaar lag het dorpsplein er eerder 
onverzorgd bij tot de V.H.T.L. in 1989 besloot hierin 
verandering te doen komen. In 1990 diende de verenig-
ing bij het gemeentebestuur een plan in om de hoek 
Landwaartslaan-Boxbergstraat aan te passen teneinde 
het verkeer veiliger te laten verlopen. Zij vroeg eveneens 
het plein beter te effenen, met gras te bezaaien, er wat 
struiken te planten en er een paar zitbanken te plaatsen. 
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50 Het gemeentebestuur ging akkoord om dat plan uit te 
voeren, de vereniging plaatste er op haar kosten een 
tiental bloembakken en enkele bloementorens en plantte 
er nog een  500-tal heideplantjes.
Ter gelegenheid van de viering van 40 jaar “Van 
Heideblom tot Landeigendom” werd het  vernieuwde 
dorpsplein op 8 juni 1991 ingehuldigd en kreeg een 
eigen naam  “ heideblomplein”.
Om het plein nog aantrekkelijker te maken voor de 
bewoners en de duizenden bezoekers werd op 5 juni 
1993 het  “open-tuin-uurwerk van Boxbergheide” met 
passende luister  ..... ingehuldigd  en in gang gezet.

DE KERK VAN BOXBERGHEIDE IN GEBRUIK
SEDERT 18 MAART 1967

In het 300ste jaar na de geboorte van de H. St-Jan Baptist 
de la Salle (°Reims, 1651), stichter van de Congregatie 
van de Broeders van de Christelijke Scholen, deed 
de pastoordeken van Genk op 27 november 1951 de 
officiële aanvraag om een gedeelte van zijn parochie te 
erkennen als nieuwe parochie “Bokrijk St-Jan Baptist de 
la Salle”. Deze parochie, de vijfde in de gemeente Genk, 
strekte zich uit  over de woonkernen Bokrijk, Congo, 
Boxbergheide en Klotbroek.

De pater dominicaan Constant Coupé (✝ 18.12.92) 
was sinds 1937 godsdienstleraar aan de Normaalschool 
van Bokrijk en nam al vele jaren in zijn vrije tijd actief 
de pastorale zorg waar in een groot deel van genoemd 
gebied. Eind 1951 telde heel dit gebied 232 gezinnen 
met 1.138 inwoners en de kern daarvan was 4 km. ver-
wijderd van de moederkerk  St-Martinus.

Op 21 juni 1953 werd eerwaarde heer Michel Boonen 
als eerste pastoor aangesteld. Hij nam die functie   
waar tot begin 1986 en werd daarna opgevolgd door 
eerwaarde heer Jan Oosterbosch.

De huidige feestzaal “De Schalm” werd als noodkerk 

gebruikt van 1953 tot 1967. Architect Van de Vondel 
kreeg op 18 november 1959 de opdracht de plannen van 
een definitieve parochiekerk uit te werken. Bijna 8 jaar 
later kon op 18 maart 1967  de eerste  eucharistieviering 
in de nieuwe kerk  plaatsvinden. Op 17 september 1967 
werd de kerk plechtig ingewijd.

De inplanting van de kerk, aan het einde van de 
Landwaartslaan, past mooi in het geheel van de wijk. 
De parochianen zijn doorgaans fier op hun moderne 
kerk. Alleen de kleur van de vensters waren voorwerp 
van kritiek en konden in 1997 (na 30 jaar) worden 
vervangen. De Christus aan het kruis met Maria en 
Johannes werden in 1954 en 1956 in eik gebeeldhouwd 
door de Genkse kunstenaar Raf Mailleux. Deze drie 
mooie beelden vormen de calvariegroep en bevinden 
zich achter het hoofdaltaar. In de kerk staan enkele reli-
gieuse voorwerpen van oudere datum, die de parochie 
als bruidschat meekreeg van de moederparochie : een 
gothisch arduinen wijwatervat, een neo-gothische hard-
stenen doopvont en nog een tweede wijwatervat met de 
beeltenis van St- Martinus voor de weekkapel.

Het kerkgebouw is zeer functioneel door o.a.
- de met glas afgeschermde kinderkamer, die mensen 
met kleine kinderen toelaat mis te volgen
- de week- of winterkapel, die heel gemakkelijk in de 
grote kerk kan geïntegreerd worden
- de ovale bouw van de kerk laat toe de stoelen op een 
vrij originele wijze te plaatsen.
Architecturaal zijn enkele zaken aan te stippen :
- de toren staat los van de kerk om te voorkomen dat 
de zware massieve toren bij eventuele mijnverzakkingen  
scheuren zou veroorzaken in het kerkgebouw, 
- de overspanning van de kerk met 7 balken in voorges-
pannen beton, berekend op een minimum dakbelasting 
van 295 kg/m2.
- de balken hebben een lengte van 17,5 - 22,8 - 26,8 
- 29,75 - 14 - 12,5 - en 9,6 m.. De grootste van 29,75 
m. weegt 16,75 ton. 



HET  HEIDEKRUISJE,
OORLOGSGEDENKTEKEN  LANGS  DE  BOXBERGSTRAAT
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“Op 31 augustus 1941 om precies 14 minuten na 8 uur 
‘s avonds vertrok een tweemotorige   Wellington van het 
Eskader 101 vanuit Oakington, Cambridgeshire. Enkele 
uren later lag het vliegtuig te branden op een heidevlakte 
nabij het kleine Belgische dorp, Boxbergheide”.

Deze tekst vormde de aanhef van een artikel in een 
Engelse krant in 1972 onder een foto, waarop kinderen 
van Boxbergheide bloemen neerlegden aan het Limburgs 
R.A.F.-Me-moriaal.

In 1943 werd er op die plaats een houten herinner-
ingskruisje geplaatst en later werd het met wat “in-de-

hei-bijeengeraapte” keien een sober gedenkteken, waar 
kinderen van het 5de en 6de leerjaar met Allerheiligen 
gingen bidden en er een kort gedicht voordroegen.

 “O Vlaamse grond, draag dierbaar deze dode.
Hier waakt geen ster, kwam nimmer een    genode.
Want niemand voelt een traan, noch zelfs het minste 
wee.
Jij blijft een rare naam, een man van overzee.”

Het Heidekruisje ligt nu sinds  1970 in de hoek, gevor-
md door de Boxberg- en de Zandoerstraat. Het werd 
opgericht door een plaatselijke vereniging van vrienden 
van de drie Engelse vliegeniers, die hier de dood vonden. 
Het werd plechtig ingehuldigd op 27 september 1970.
Op een muur in breuksteen van 6,80 m. lang en 2,20 
m. hoog zijn de namen te lezen van de drie verongelukte 
vliegeniers en van de andere soldaten van de Royal Air 
Force (ongeveer 200), die in de provincie Limburg de 
dood vonden.

Het plan van dit (Limburgs) monument werd ontwor-
pen door beeldhouwer Raf   Mailleux van Genk.

 Ieder jaar organiseert het Comité van het Heidekruisje een 
grootse herdenkingsplechtigheid aan dit monument op de tweede 

dinsdag van september.



Het  uurwerk wordt elektronisch gestuurd vanuit een 
moederklok in Stuttgart , waarop vele openbare uur-
werken in Duitsland, België, etc. zijn aangesloten.

De uren worden ‘s zomers  en ‘s winters aangeduid door 
eenjarige bloemen.

De basis van het uurwerk is uitgevoerd in gerolde maas-
keien, onderbroken door een bed van tijm en afgeboord 
met kasseien.

Rond het uurwerk werd een pad in dolomiet-steengruis 
voorzien, van waaruit zich twaalf  groene ronde vlekken 
verspreiden over het plein. Zij symboliseren het vliegen 
van de tijd in de oneindigheid.

Er werden twee ronde pleintjes in klinkers aangelegd, 
waarbij enkele zitbanken  zijn geplaatst.
 
Het geheel is ‘s avonds verlicht    
   
               

Het Open-Tuin -Uurwerk bevindt  zich  op  het  
Heideblomplein in de hoek, die wordt gevormd door 
Boxbergstraat en Kleinven en vormt een mooi geheel 
met het Heideblomplein.

Op het Heideblomplein in de hoek Landwaartslaan  en 
Kleinven bevindt zich het veldkappeltje, (foto hiernaast) 
zoals het was in mei 1951.
Enkel de beelden in de nis, zowel voor als achter, zijn    
veranderd.  (zie   artikels   p. 15  &  39)
Het veldkapelletje, zoals  aangelegd  door de pioniers, is 
prachtig geïntegreerd in het nieuwe Heideblomplein.
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DANKWOORD
Tot slot van deze bundel “Boxbergheide  1948 - 1998” voel ik mij verplicht in één woord al diegenen te bedanken, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks meegeholpen hebben om alles te verzamelen.

Ik denk heel bijzonder aan :
- de pioniers, hun kinderen, familieleden en kennissen voor hun verhalen, hun foto’s, persknipsels enz.,
- de verantwoordelijken van de gewestelijke maatschappij “Landwaarts”, die mij in de gelegenheid stelden om een 
deel van hun archieven te raadplegen,
- bestuursleden van de v.z.w. “Van Heideblom tot Landeigendom”, die mij met raad en daad hebben bijgestaan.
- mijn echtgenote, Annie Hertogen, die bijna altijd meeging om de pioniers te interviewen.

VERANDERING VAN DE STRAATNAMEN ...
einde 1960

  OUDE   NAMEN                   NIEUWE   NAMEN                                       

  Aardbeziestraat       ..................................... Krommestraat
  Appelstraat       .................. ......................... Groenven                                                    
  Boomgaardstraat   ...................................... Kleinven 
  Boxbergstraat   ...........................................  Leemstraat
  Craenevenne (gedeelte)  ............................... Kennipstraat
  Druivenstraat       ....................................... Kleinven       
  Fruitboomstraat .......................................... Klotstraat
  Heesterstraat  ....................................... Roerstraat 
  Heuvelstraat        ...... ................................ De Heuvel 
  Klaverstraat ................................................ Roerstraat                                              
                
  Kolenstraat   ............................................... Boxbergstraat
  Notenstraat ................................................ Oude Zonhoverweg
  Perenstraat .................................................. Bremstraat
  Perzikstraat.................................................. Boogstraat
  Ploegstraat .................................................. Keistraat
  Putstraat...................................................... Zandoerstraat
  Spadestraat.................................................. De Vroente
  Spoorstraat.(gedeelte)  .................................. Kievitstraat
  Spoorwegstraat............................................ Sintelstraat  
  Veldstraat..................................................... Turfstraat
  Zonnestraat................................................. Berm

Later werd een deel van

  De Vroente (gedeelte)    ................................ Ploegstraat     
  Kievitstraat (gedeelte)  .................................. Ankerstraat

* * * * * * *

Volgens het boek “Bouwstenen voor sociaal woonbeleid” werden er van 1935 tot 1977 volgende aantallen kleine 
landeigendommen verkocht:  4.762 in Limburg, 19.249 in Vlaanderen.

Uit deze bundel bleek dat er van 1948 tot 1977 in Boxbergheide 871 verkocht werden
Op 100 in Vlaanderen waren er 25 in Limburg en 4,5 in Boxbergheide, op 100  in Limburg, 18 in Boxbergheide.

* * * * * * *
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KLEINE LANDEIGENDOMMEN, GEBOUWD EN 
VERKOCHT DOOR S.M. LANDWAARTS TUSSEN 1948 

EN  1983 OP BOXBERGHEIDE   (GENK)

REEKS           BOUWJAAR   AANTAL          TOTALE      GEMIDD.                 
                          
                 WONINGEN  OPPERVL.    OPPVL 

   1  (of  A ) 1948  25   526  a. 21                   21a.05
        
  2  (of B ) 1949  26   507  a.82  19a.53

  3  (of  C ) 1950                 25  (zie   1*)  490  a.35  19a.61

  4  (of   D )        1952                 50  (zie   2*)   835  a.66  16a.71
                          
  5  (of  E ) 1955                50  (zie   3*)  704  a.86  14a.19
  
  6  (of  F ) 1955  50   627  a.19  12a.54

  7  (of G ) 1957  65   676  a.08  10a.40

  8  (of H ) 1959               200                          2.262 a.36  11a.31

  9  (of I ) 1962  50   489  a.46      9a.79

 10(of J) 1964  40   353  a.55     8a.84

 11 (of K) 1966  36   261  a.20    7a.26

 L 1968   4      24  a.56    6a.14

 M 1968  46   434  a.93    9a.46

 N 1970  40   314  a.86     7a.87
   
 O 1972  30   187  a.32     6a.24

 P 1972  20   137  a.38     6a.87

 Q 1973  50   343  a.66     6a.87

 R 1975  30   244  a.29     8a.14

 S 1976  34   320  a.73     9a.43

 T 1983   4      31  a.09    7a.77
     

GEBOUWD  OM 
TE  VERKOPEN                         875                             9.773 a.56                  11a.17
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KLEINE  LANDEIGENDOMMEN,  NIET  VOOR   (RECHTSTREEKSE)  
VERKOOP  GEBOUWD  DOOR   S. M.  LAND-WAARTS  OP   

BOXBERGHEIDE  (  GENK )

REEKS         BOUWJAAR     AANTAL       TOTALE    GEMIDD. OPPVL.                 
            WONINGEN OPPERVL

 3  (of C)     1950 ( 1*)            2  (klassen)    26 a.   13 a.   
  
 4 (of D)     1952 ( 2*)            4  (klassen)             96 a.    24 a.             
                                               1  (zaal)      26 a.   26 a.

 5 (of  E)     1955 ( 3*)             2  (klassen)    27 a.   13 a.50

SUBTOTAAL  NIET
voor  VERKOOP                        9   175 a.        19 a. 44        

AANTAL BOUWPERCELEN AAN HANDELAARS EN VRIJE BEROEPEN  
VERKOCHT DOOR S.M. LANDWAARTS OP BOXBERGHEIDE  ( GENK )

 (Deze cijfers zijn benaderend) 
                                                               21                        247  a.                            11  a. 76

VERKOCHTE BOUWPERCELEN VOOR KERK EN SCHOLEN (LAGERE EN 
MIDDELBARE ) DOOR S.M. LANDWAARTS OP BOXBERGHEIDE (GENK)

Voor  lagere  scholen                                                         323  a. 49

Voor  kerk                                                                 74  a. 45 

Voor  middelbare  scholen                                    300  a.

SUBTOTAAL  VERKOCHT
VOOR ALGEMEEN  NUT                                  697  a. 94

ALGEMEEN  TOTAAL VERKOCHTE  GRONDEN  :

                                                        10.893   a.  50    = 

            108   ha   93  a   50  ca.
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KLEINE  LANDEIGENDOMMEN, GEBOUWD EN VERKOCHT DOOR S. 
M. LANDWAARTS TUSSEN 1948 EN 1983 

OP BOXBERGHEIDE  ( GENK )

REEKS          BOUWJ.      AANTAL      VERKOOPPRIJZEN        AANNEMERS              ARCHITECTEN
WONINGEN    MINIMA       MAXIMA                          
              
1   1948            25 215.000    240.000    Van Montfort        Van Malleghem

2 1949 26 230.000  255.000 Van  Montfort       Van Malleghem     
                        
3 1950 25 235.000 260.00 Van Wijnsberge    De Paepe M.
              + 2 niet-verkocht &  Cloetens 

4 1952 50 266.000 316.000 Vandervelde L.     Van Malleghem  
                    + 5                 niet-verkocht  &  Cuyvers  
      
5 1955 50           259.000   294.000    Vandormael Jan    Van Malleghem
                                           + 2                niet-verkocht

6 1955 50 258.000 293.000 Van Welkenhuy-   Van Malleghem
     zen - Bielen 

7 1957 65 273.000 305.000 Vandormael          Van Malleghem
     Gbrs

8 1959         200 286.000 346.000 Driesen-Colla(92 w.) Van  Malleghem 
     Tubie Jaak (50 w.)
     Hoedemaekers(58 w.)
9 1962 50 290.000 345.000 Tubie jaak N.M.K.L.

10 1964 40 369.000 414.000 Wienen P. N.M.K.L.

11 1966 36 447.000 536.000 Wienen P. N.M.K.L.

L 1968  4 447.000 536.000 Knippenberg W. N.M.K.L.

M 1968 46 449.000 538.000 Knippenberg W. N.M.K.L.

N 1970 40 564.000 696.000 Vandormael Gbrs N.M.K.L.

O 1972 30 710.000 738.000 Koramic N.M.K.L.

P 1972 20 712.000 860.000 Koramic N.M.K.L.

Q 1973 50 700.000 848.000 Vandormael N.M.K.L.

R 1975 30         1.381.000  1.516.000 Schoofs & Scheyers Leniäre

S 1976 34         1.480.000  1.994.000 Haex Olaerts

T 1983  4          2.574.00    2.750.000 Janssen Olaerts
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VERKLARINGEN BIJ VERKOOPPRIJZEN.

Bij de reeksen     1  tot    3  werd de grond niet aangerekend.
Bij de reeksen    4  tot    Q  werd de grond aan   10  fr   per vierkante meter  gerekend.
Bij de reeksen    R   en    S   werd de grond aan   75  fr   per vierkante meter  gerekend.
Bij  de reeks       T               werd de grond aan  475 fr   per vierkante meter  gerekend.

Bij de reeksen    1  tot    M  werd  er geen    B.T.W. toegepast op de prijs van de woning.
Bij de reeksen    N  tot    R   werd er  14 %   B.T.W. toegepast op de prijs van de woning.
Bij de reeksen    S    en    T   werd er  16 %   B.T.W. toegepast op de prijs van de woning.
  

SAMENVATTING

Er werden tussen 1948 en 1983 door de S. M. Landwaarts op de werf Boxbergheide 884 won-
ingen gebouwd, waarvan er 875 onmiddellijk voor verkoop waren bestemd.
De woningen werden in 20 reeksen gebouwd.
In bijna elke reeks waren er 4 types van woningen, 
in de 8ste reeks (200 woningen) waren er  8 types.

*******
Hieronder het oorspronkelijk verkavelingsplan van architect Van Malleghem van het nieuw dorp langs de steenweg 
van Hasselt op Genk, dichtbij Winterslag,  dat met de onderlijnde benaming afgedrukt werd in “Landeigendom, okto-
ber 1952.(zie verslag p.17- 18)
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BOXBERGHEIDE
1948 - 1998

is een uitgave van het
Comité “50 jaar Boxbergheide”

p.a. Bremstraat 2A
3600 Genk
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Mensen, die elk een voorname rol speelden tijdens de eerste jaren van Boxbergheide:
(foto van 1954 of 1955)
van links naar rechts :  
Henri Van de Maele, winnaar van meerdere tuinwedstrijden
Jozef Leekens, voorzitter v.z.w. V.H.T.L. (van 1953 tot 1959)
Louis Hermans, medewerker van S.M. Landwaarts  (van 1948 tot 1973)
Arnold Noben, zaakvoerder van S.M. Landwaarts van (1946 tot 1966)
Gerard Bijnens, burgemeester en voorzitter van S.M. Landwaarts (van 1948 tot 1971)


