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V O O R W O O R DV O O R W O O R DV O O R W O O R DV O O R W O O R D     

    
Een stedenbouwkundige analyse ligt voor mij steeds aan het begin van een ontwerp. De 
omgeving is nooit weg te cijferen en kan een leidraad zijn doorheen het traject. Daarom 
koos ik voor het seminarie stedenbouw in de opleiding architectuur. Een thesisthema dat 
werd aangereikt vanuit het seminarie was ‘transformatieprocessen van woonwijken’.  
De Tuinwijk in Nieuw St.Truiden wordt als onderzoeksdomein gekozen. Aangezien de wijk  
bijna een eeuw oud is, zal dit zeker een mooie studie opleveren.  
In het seminarie wordt er onderzoek gedaan in drie werkvelden: het stedelijke weefsel, de 
typologie en het domein van menselijk gedrag en ruimte. Deze items worden in de thesis 
uitvoerig besproken in vier grote delen met als doel het uitwerken van een verbeterstrategie. 
Het eerste deel beschrijft het kader : de tuinwijkgedachte, de sociale 
huisvestingsmaatschappij en een omschrijving van het ontstaan van Sint-Truiden en later ook 
Nieuw St.Truiden, waar de Tuinwijk zich bevindt. Dit is belangrijk om te begrijpen waarom de 
Tuinwijk net daar ontstaan is, wie het initiatief nam en op welke principes het ontwerp van de 
wijk gebaseerd is.  
Het kader is een ondersteuning voor het tweede en derde deel: het stedenbouwkundig en 
typologisch aspect. Het stedenbouwkundige hoofdstuk gaat in op de ontwerpideeën, de 
structuur van de wijk en het samenleven in een sociale woonwijk.  
In het hoofdstuk over woningtypologieën probeert het eindwerk een antwoord te bieden op 
vragen zoals: hoe ervaren en beleven bewoners hun woonsituatie ? In hoeverre zijn zij er 
tevreden ? Hoe uit hun beleving zich in het wijzigen en aanpassen van hun woningen? Hoe 
leefden de mensen in het begin van de 20e eeuw? Hoe is dit in de loop van de jaren 
veranderd? En hoe uit zich dat in de woningen? Aangezien de Tuinwijk in verschillende fases 
gebouwd is, zijn er steeds woningtypes terug te vinden uit een andere periode, met andere 
afmetingen, andere functies, andere gewoonten, …  
Het laatste en vierde deel is de verbeteringsstrategie, als conclusie na grondige 
onderzoeken. De leefomstandigheden van vroeger zijn niet meer deze van nu. Omdat de 
woning wordt afgestemd op de leefgewoonten van de mens, en niet omgekeerd, hebben 
de woningen heel wat transformaties meegemaakt. Je kan je dan ook de vraag stellen of de 
eigenheid van de woning en het ganse beeld van de wijk hierdoor niet aangetast is?  
De Tuinwijk wordt bij deze op kaart gezet, een kaart van de sociale woningbouw in België.  
Ik wens u veel lees- en leerplezier.  
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HET KADER 



 13 Afb. 1: Welwyn Garden City. 
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I N L E I D I N GI N L E I D I N GI N L E I D I N GI N L E I D I N G  

    
De nieuw opgerichte wijk, waarover deze thesis handelt, krijgt bij haar ontstaan de naam 
‘Tuinwijk’ mee. Om de betekenis hiervan juist te begrijpen, is het belangrijk terug te blikken 
naar het ontstaan van de tuinwijkgedachte. Dit ontwerpmodel wordt zowel op internationaal 
als op nationaal vlak geïntroduceerd. 

 
De uiteenzetting wordt gedaan op basis van de boeken: De ontwikkeling van de 
tuinwijkgedachte in België: een overzicht van de belgische volkswoningbouw (1830-1930), 
door Smets,M.; Volkswoningbouw: De tuinwijkgedachte, door PHAI; Onderdak: 5000 jaar 
wonen in de Lage Landen, door Rottier, H. en de thesis: Het volkshuisvestingsvraagstuk en de 
tuinwijkgedachte in Limburg (1830-1930), door Donné, V.  

 
 
Reeds in de 19e eeuw worden er geïsoleerde industriedorpen en fabriekswijken buiten de 
bestaande steden gebouwd. Degelijke projecten moeten geschoolde vaklieden en 
bedienden aantrekken. Zo wordt de arbeider niet enkel door zijn baan, maar ook door zijn 
woning afhankelijk van zijn werkgever. Door het streven naar kleinschaligheid, openheid, 
groenvoorziening en de gemeenschapsplanning worden deze fabriekdorpen de 
rechtstreekse voorlopers van de tuinsteden en tuinwijken uit het begin van de 20e eeuw.  
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Afb. 2: No.1: The Three Magnets, 1902, uit Garden Cities of To-morrow, Ebenezer Howard.  

Afb.3: Diagram voor stadsuitbreidingen. Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard. 
Afb. 4: No. 2, uit Garden Cities of To-morrow, Ebenezer Howard.  
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E N G E L A N DE N G E L A N DE N G E L A N DE N G E L A N D     

    
Vóór WO1 tekent de tuinwijkgedachte zich krachtig af in Engeland.  
De Engelse tuinstadgedachte is een reactie tegen de ordeloze, vervuilde, 19e-eeuwse stad 
en tegen het gebrekkige gemeenschapsleven op het platteland.  
Eerst is er de ontwikkeling van suburbane tuindorpen. Dit zijn dorpen die gehecht zijn aan een 
bestaand dorp of stad. De fabriek ligt op enige afstand, zodat er een redelijke afstand is 
tussen woon- en werkplaats. De eengezinswoningen hebben elk een tuin. Er zijn veel 
groenaanplantingen voorzien en open ruimten tussen de woningen. 
 
EBENEZER HOWARD (1850-1928)  

 
Ebenezer Howard is de centrale figuur bij de introductie en ontwikkeling van de tuinwijk- en 
tuinstadgedachte.  
In 1898 brengt hij het idee van de ‘Garden-City’ uit in het boek To-Morrow: A Peaceful Path 
to Real Reform. Howard geeft hierin een antwoord op de wantoestanden in de steden en de 
samenhangende sociale en stedenbouwkundige problemen van die tijd. In de tweede helft 
van de 19e eeuw waren de woonomstandigheden in de meeste geïndustrialiseerde steden 
erbarmelijk.  
Het diagram met de drie magneten (afb.2) vormt de basis van zijn theoretisch concept. Door 
de combinatie van de voordelen van het energieke en geconcentreerde stadsleven met 
het rustgevende, esthetische en hygiënische wonen op het platteland, ontstaat een nieuwe, 
evenwichtige en menswaardige levenswijze, het ideaal model van de tuinstad.  
De trek van de industrieën en een deel van de bevolking uit de stad, wordt opgevangen in 
de nieuwe steden.  Ze zijn zelfvoorzienend en autonoom, een complete samenleving op 
lokaal schaalniveau. De tuinstad moet economisch leefbaar zijn, onafhankelijk van één 
welbepaalde industrievestiging.  
Deze nederzettingen zouden op enige afstand van de stad moeten liggen, van elkaar 
gescheiden door groene gordels maar met elkaar verbonden door spoorwegen (afb.3). 
Deze groene gordels worden voor agrarische doeleinden gebruikt, ze bieden tevens 
uitbreidingsmogelijkheden voor de tuinsteden.  
Het streven naar schoonheid (mooi, harmonisch en overzichtelijk) kan enkel bij een beperking 
van de betrokken bevolking. Ebenezer Howard legt dit aantal vast op maximum 32.000 
inwoners.  
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(afb. 4) De Garden-City heeft een rond grondplan. De hoofdstructuur van de stad bestaat uit 
zes radialen, boulevards van elk 36m breed. Ze doorsnijden de stad vanuit haar middelpunt 
en verdelen de stadsplattegrond in zes gelijke sectoren of wijken. Het cirkelvormige 
grondplan vermaterialiseert het ideaal van de sociale gelijkheid, want dankzij deze vorm 
hebben alle bewoners in gelijke mate toegang tot de openbare vervoermiddelen en de 
openbare gebouwen, de culturele voorzieningen en het fraai aangelegd park in het 
centrum. De voorzieningen gelegen aan dit park zijn onder andere scholen, winkels en 
gemeenschappelijke keukens. 
De stad wordt omgeven door een groene gordel, die ze van de industrie en de spoorlijn 
afschermt. Het feit dat de werkende mens zowel 's ochtends als 's avonds door een groene 
omgeving zou reizen, zou hem laten bijkomen van het jachtige bestaan in de stad.  
Groen speelt ook binnen de tuinstad een bijzondere rol. Naast het park, zijn alle woonstraten 
omzoomt met bomen en heeft elke woning een tuin.  
Het grootste deel van het woongebied bestaat uit eengezinswoningen. Er is een variatie in 
type woningen voorzien.  
 
 
RAYMOND UNWIN (1863-1940) 

 
Een tweede grote figuur in de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte is Unwin.  De 
ontwerpmethodiek van Unwin heeft de Europese naoorlogse tuinwijkbeweging sterker 
beïnvloed dan het theoretisch schema van Howard.  
Middeleeuwse steden zijn volgens Unwin een ideale uitdrukking van het corporatief leven dat 
er zich in afspeelt.  
Hij hecht veel belang aan de gemeenschap. Het ideale beeld van een gemeenschap is dit 
waarin verschillende sociale bevolkingslagen harmonisch zij aan zij leven. Er is ruimte voor 
sociale vermengingen. Dit is nooit helemaal verwezenlijkt.  
Om schoonheid te bereiken legt Unwin een beperking van de bevolking op tussen 50.000 en 
100.000 inwoners. 
Zoals bij Howard, kreeg het spoor, als belangrijke toegangsweg voor de Engels tuinsteden, 
een voorname rol in Unwin’s ontwerpen.  
Bij de aanleg van een wijk wordt eerst het hoofdwegennet aangelegd, de ruimtes die  
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overblijven tussen de primaire wegen dienen pas daarna ingevuld. Er wordt gebruik gemaakt  
van regelmatige lijnen in een eenvoudige orde.  De toegangen tot de stad of de wijk 
worden geaccentueerd. De woningen op de hoeken zijn gedraaid zodat de straten een 
trechtervorm krijgen. Er ontstaat een nieuw straattype, namelijk de woonstraat. Ze is niet in 
functie van het verkeer ontworpen, maar als toegangsweg en contactgebied voor de 
aanpalende woningen. Er bestaat een wegenhiërarchie.  
Interessante perspectieven bekom je door het leggen van bochten in een straat, het 
sporadisch achteruit plaatsen van woningen en het zo aanleggen van de wegen dat ze 
verre zichten geven of zicht op een open ruimte. Op plaatsen waar er een bijzonder 
zichtpunt is moet je meerdere woningen concentreren om hen daar allen van te laten 
genieten.  
De urbanist bepaalt eerst het sociaal en economisch centrum van de wijk, naargelang de 
plaatselijke noden. Meestal bestaat dit uit de kerk, de lagere school, een buurthuis, winkels, 
gemeenschappelijke badinrichting, een wasplaats, een bibliotheek, een overdekte 
kinderspeelplaats, een ontvangstruimte voor gasten, een collectieve keuken en een 
eetruimte. Publieke gebouwen staan steeds aan een zijde van een plein. De toegangen tot 
de pleinen zijn zo gemaakt dat het zicht vanuit het plein geen volledige inkijk in de straat 
toelaat. 
Beter dan een zinloze extra straat te creëren is het voorzien van een speelterrein of 
huurtuintjes in het midden van het bouwblok, waaruit er op zijn minst enig voordeel te halen 
valt.  
De oriëntatie van de woningen is belangrijk. De noord-zuid gerichtheid van de straten maakt 
dat de rijwoningen tweezijdig zon ontvangen, hetgeen optimaal is. De zijgevels van de 
woningen worden in het straatbeeld geplaatst door het voor- of achteruit schuiven van de 
voorgevels. De groene voortuinen en het bestudeerd aanbrengen van tussenruimten bij 
woningen of groepen woningen, zorgen voor een verlevendiging van de straat. Op het 
einde van de straat staat steeds een belangrijk gebouw.  
Unwin stelt de densiteit op 25 à 30wo/ha.  
De tuin is voldoende groot om de oogst voor een gedeelte te commercialiseren en 
voldoende klein om nog bewerkbaar te zijn door een gezin.  
Als fysische afscheiding voorzien Parker en Unwin een soort Middeleeuwse muur.  
Voorbeelden van tuinsteden van de hand van Unwin zijn Letchworth en Hampstead. 
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Afb.5: Letchworth.  
Bron: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image36.html 
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DE OPGERICHTE TUINSTEDEN 
 
In 1905 kwam het tot de aanleg van de eerste tuinstad Letchworth (afb.5), ten noorden van 
Londen. De First Garden City Ltd wordt opgericht om de contracten af te sluiten en de stad 
op te richten. De stad is beperkt tot 35.000 inwoners, een relatief gering getal. Het grootste 
deel wordt voorbehouden voor agrarische doeleinden. Er wordt rekening gehouden met het 
feit dat de bewoners slechts lage huren konden betalen. Daarom worden er goedkope 
arbeiderswoningen opgericht, die besparen op vlak van planning, materialen, inrichting, 
vervoer en werkuren.  
Unwin en Parker ontwerpen het stadsplan, de lay-out, de ruimtelijke omgeving en de 
architectonische vormgeving van de cottages. Zij sympathiseren met Howard’s 
doelstellingen, maar staan afwijzend tegenover zijn geometrisch model van stedelijke 
vormgeving. Zij laten zich eerder inspireren door afwisselende middeleeuwse stadsstructuren, 
‘de imaginaire onregelmatige steden’.  
De spoorweg deelt de nederzetting in twee, dit verhindert de aanleg van een ideaal plan. 
Unwin plaatst het centrum op een smal plateau, waardoor de hoofdas loopt. Op dit plateau 
is er ruimte voor openbare gebouwen, winkels en het station. Daaromheen bevinden zich 
verscheidene woonwijken met arbeiderswoningen. De woningen worden gegroepeerd in 
een beperkt aantal om lange huizenrijen en alleenstaande villa’s te vermijden. Ze worden 
opgetrokken in plaatselijke bouwmaterialen. Tussen de woningen zijn open stukken zodat er 
vrije zichten ontstaan. Men besteedt veel aandacht aan de aanplanting langs de wegen 
met hagen, huistuinen en 45 soorten bomen.  
In overeenstemming met Howard’s model wordt Letchworth door een agrarische zone 
omsloten. 
Er is slechts een klein gedeelte van de stad Letchworth gebouwd en dit aan een traag 
tempo. De reden hiervoor is het ontbreken van voldoende financiële steun. Tevens kunnen 
de slecht betaalde arbeiders de te hoge huren niet opbrengen en verhuizen zij naar 
nabijgelegen dorpen.  
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Afb. 6:  links: Welwyn Garden City.  
Bron: http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/Howard 

Afb. 7: rechts: Hampstead.  
Bron: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image36.html 
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Welwyn Garden City (afb. 6) is de tweede tuinstad van Engeland die zich baseert op de 
ideeën van Ebenezer Howard. Het plan wordt getekend door de architect Louis de Soissons. 
Welwyn wordt in 1920 gebouwd in de nabijheid van de werkgelegenheid in Londen, in een 
aangename omgeving, waar er vraag is naar woningen.  
De bedoeling van Howard is dat Welwyn een stad van beperkte omvang zou worden, van 
tevoren gepland, zorgvuldig onderverdeeld in districten en omgeven door een groene 
gordel. De industriële groei in de jaren ’20 blijft echter beperkt en Welwyn ontwikkelt zich niet 
in die mate dat het gepland was.  
In deze stad kunnen 40.000 inwoners een huis betrekken. De huurprijzen worden zo laag 
mogelijk gehouden.  
In het centrum van de stad bevindt zich de Welgar-store, een centraal markeringspunt in 
Welwyn. De winkel is ontworpen als ontmoetingsplek voor de inwoners van de stad. Behalve 
een winkel moet het gebouw dus ook een sociaal centrum zijn. Er bevinden zich tennis-, 
voetbal- en cricketvelden en speelterreinen voor de kinderen.  
In de closes staan identieke alleenstaande woningen. Er is geen muur die de woningen met 
elkaar verbindt, zo blijven de achtertuinen zichtbaar van op de straat. In de loop der jaren 
hebben de bewoners deze toestand gecorrigeerd en wordt de binnenwand van de close 
aaneengesloten door muurtjes, bijgebouwen en garages.  
 
De vormgeving van de nieuwe nederzettingen gebeurt in een lokale ambachtelijke stijl. Uit 
een nostalgie naar het verleden wordt een romantische cottage-stijl gebouwd. Symmetrie 
wordt vermeden, er wordt gewerkt met kleuren, overkragende daken, portieken, erkers, 
lange schouwen, … een soort peperkoekenhuisjes, overladen met attributen.  
 
In 1909 wordt er door Unwin een plan opgemaakt voor de tuinstad Hampstead (afb.7) in 
opdracht van H. Barnett. In overleg wordt er een programma opgesteld. De woningen 
worden gebouwd voor personen uit elke klasse van de maatschappij. De types variëren van 
luxe grote vrijstaande villa’s tot arbeiderswoningen. De huren zullen laag zijn om het de 
arbeiders mogelijk te maken er te komen wonen. De financieringsproblemen hebben deze 
sociale stad echter omgevormd tot een woonwijk voor de gegoede klasse. Het aantal 
cottages en huizen blijft beperkt tot een gemiddelde van 20 woningen per hectare. De 
straten zijn 13,2m breed, ze worden verfraaid met bomen.  De gevels staan minstens 16,5m uit 
elkaar, zodat er ruimte blijft voor voortuintjes. Deze percelen worden afgeschermd door 
heggen, hakhout of afrasteringen van ijzerdraad. Er worden bosjes en openbare plantsoenen 
aangelegd, die voor elke bewoner toegankelijk zijn. De huizen worden zo ingeplant dat zij 
het zicht van de anderen niet storen.  
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Het plan omvat zachtjes gebogen wegen. Waar de hoofdstraten samenkomen bevinden 
zich openbare parken of functies zoals kerkelijke en educatieve gebouwen. Deze zijn van ver 
waar te nemen. Voorts zijn er voetgangerspaadjes die tussen de huizen lopen. De 
bouwblokken hebben een gemeenschappelijke groene binnenzone.  
Vanuit elke plaats in de wijk moeten er panorama’s of doorkijkjes zijn op het omringende 
platteland.  
In het plan zijn de grote thema’s van Unwin naar voren komen: een omvattende structuur, 
een dicht centrum en gevarieerde woongebieden, de hiërarchie van de ruimte en de notie 
van begrenzing: het park van Hamstead, de muur tussen het park en de stad, de markering 
van de ingangen.  

Bron: De rationele stad: Castex,J., Depaule, J., Panerai, P., Van bouwblok tot wooneenheid, 
n.d., Nederland: Sun.  

 
DE ENGELSE TUIN- EN PARKAANLEG 
 
De invloed van de Engelse tuin- en parkaanleg komt neer op de nabootsing van de natuur 
en zijn onregelmatige vormen.  Men ontwerpt eerst het wegentracé zoals in een park en 
plaatst daarna de woningen. Door de kromme straten kunnen de perspectieven 
gediversifieerd worden.  Van centrumvorming, wegenhiërarchie of oriëntatie is geen sprake. 
Hieruit volgt een Engelse cottagestijl.  
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F R A N K R I J KF R A N K R I J KF R A N K R I J KF R A N K R I J K     

  
In Frankrijk wordt een tuinwijk aanvankelijk gedefinieerd als cottages in het groen. Aldus 
verwijdert de tuinwijkgedachte zich van de oorspronkelijke opzet van Ebenezer Howard. Dit 
verkeerde beeld werd opgeroepen door G. Benoit-Levy in zijn boek ‘La cité-jardin’, in 1904. 
Hij geeft hierin een verslag van zijn reizen naar Port-Sunlight, Bournville en Letchworth. 
Letchworth was de enige bestaande tuinstad van dat ogenblik, er stonden slechts 36 
woningen, uitsluitend villa’s. Een juiste indruk van de vormgeving van de tuinstad kan G. 
Benoit-Levy dus onmogelijk hebben. Hij hangt een romantisch beeld op van de 
fabrieksnederzettingen met een geringe bebouwingsdichtheid, beperkt bewonersaantal, 
eengezinswoningen met aparte tuin en ruime groene voorzieningen. Hij propageert de 
tuinwijkgedachte in Frankrijk vooral naar de ondernemers toe. Dit is een mogelijke verklaring 
waarom de eerste grote tuinwijken voor WO1 meestal gebouwd zijn door grote industrieën. 
(In België gebeurt dit vooral door de steenkoolmijnen.) De theorie dat de tuinstad 
economisch leefbaar moet zijn en onafhankelijk van één welbepaalde industrievestiging, 
geldt hier niet meer. De aanwezigheid van een bloeiend industrieel bedrijf wordt zelfs als 
conditie vooropgesteld voor de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe leefgemeenschap.  
 
De nieuwe terminologie ‘cité-jardin’ versus ‘garden city’ heeft een herinterpretatie van de 
tuinwijkgedachte nog in de hand gewerkt. Men spreekt immers niet meer over een tuinstad 
maar over een tuinwijk. Een tuinwijk duidt op een woonwijk, ruim voorzien van groen, meestal 
voorkomend onder de vorm van arbeiders nederzettingen bij industrieën. Deze inhoud zal de 
tuinwijk behouden tot na WO1, dan wordt opnieuw de nadruk gelegd op de collectieve 
organisatie van de tuinstad en op de ontwerpmethodiek van Unwin. De tuinwijkgedachte 
wordt dus in eer hersteld na WO1.  
Het begrip ‘garden city’ wordt in 1919 door ‘Garden Cities and Town Planning Association’ 
opnieuw gedefinieerd: een garden city is een stad, gepland voor industrie en gezond leven, 
van zo een grootte dat er sociaal leven mogelijk is, omgeven door een gordel van 
landbouwland en het geheel is in publieke eigendom of in handen van de gemeenschap.    
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 B E L G I ËB E L G I ËB E L G I ËB E L G I Ë     

  
In de tweede helft van de 19e eeuw blijft het bewonersaantal stijgen. Een eerste gevolg 
hiervan is het bouwen buiten de omwallingen van de stad door particulieren en financiële 
organismen. De meer gegoeden gaan zich hier huisvesten. Vervolgens wordt de binnenstad 
verfraaid door sanering van de arme wijken, de verbreding van de straten en het creëren 
van een prestigieus beeld. Door het verdwijnen van de arme wijken is er na onteigening 
ruimte ontstaan voor straten en pleinen. Het woningtekort door de onteigening wordt 
opgelost met nieuwe wijken rondom de steden, op terreinen met lage grondprijs. Dit is een 
aanzet voor de latere tuinwijken. De woningen die voorgesteld worden hebben een tuin die 
van op de straat waarneembaar is, zodat elke vorm van sociale controle gewaarborgd is.  
Op het einde van de 19e eeuw is er het probleem van volkswoningbouw, de wanverhouding 
tussen vraag en aanbod van betaalbare woningen. Om in het aanbod te voorzien wordt de 
Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen opgericht (zie hoofdstuk Nationale 
Maatschappij).  
Tijdens de overgang van de 19e en de 20e eeuw, heerst er een antistedelijke houding.  De 
stad wordt aanzien als chaotisch en er wordt met heimwee teruggegrepen naar de natuur, 
het eigen gevoelsleven en de overzichtelijke dorpsgemeenschap van weleer. Zo ontstaan er 
op zichzelf staande nederzettingen, onafhankelijk van de stad en in contact met de natuur.  
Typisch karakter van die tijd: evenwaardige straten, onbeperkt uitbreidbaar en 
ongestructureerd; geen centrumvorming of functionele hiërarchische opbouw, alle straten 
zijn hoofdzakelijk woonstraten; oriëntatie van de woningen naar de straat, bezonning speelt 
nog geen rol; enige toegang van de woning is langs de straatzijde; de achterkanten van de  

Afb. 8: Algemeen aanlegplan voor Westende, 1903.  
Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte,  
1982, Hasselt: Studiecentrum voor Volkswoningbouw.  
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percelen grenzen aan elkaar; het stratenpatroon is onregelmatig, heeft slingerende 
bewegingen. Dit vindt zijn oorsprong in de kunstmatige nabootsing van de natuur in 
navolging van de romantische Engels tuinen. Goede voorbeelden van deze nederzettingen 
zijn de Belgische badplaatsen, De Haan, De Panne, Westende (afb. 8) en Duinbergen, uit het 
begin van de 20e eeuw. De villawijken aan de kust en in de omgeving van de grote steden 
hebben kronkelende wegen zonder hiërarchie. Dit vormt een moeilijke aansluiting met 
bestaande wegen. In het midden is er een rechte brede laan. Er worden 2 tot 4- 
meergezinswoningen gebouwd, evenals villa’s op een ruim perceel. Dit is geïnspireerd op 
een Engels voorbeeld. Er is geen samenleven, maar isolement, geen centrumvorming, maar 
er zijn toch voorzieningen aanwezig zoals een kerk, twee scholen, een feestzaal en een park.  
Na WO1 veroorzaakt de noodzaak tot wederopbouw een ruime Europese verspreiding van 
het tuinwijkmodel en dit onder de vorm van sociale woonwijken en stadsuitbreidingen.  
Op het einde van de jaren ’20 resulteren de stijgende bouwkosten in een streven naar 
goedkope woningen waardoor de kwaliteiten van de tuinwijken als overbodige decoratie 
afgeworpen worden. De hedendaagse monotone sociale woonwijken zijn het derivaat van 
dit proces van systematische verarming en verstarring.  
Pas na WO1, breekt de tuinwijkgedachte in België door. Verschillende architecten gaan zich 
verdiepen in de tuinstadstijl en de gigantische huisvestingsprogramma’s die dat met zich 
meebrengt. De theoretische basis en ontwerpmethode komen van Engeland. Dat dit pas na 
WO1 gebeurt heeft te maken met de oorlogsomstandigheden zelf. In die tijd is er een groot 
woningtekort en een gewijzigde houding ten aanzien van de opbouw van een 
gemeenschap. Voorts is Unwin’s Town Planning in Practice pas 5 jaar voor WO1 verschenen. 
Dit is het basiswerk waarop de tuinwijkbeweging zou verder bouwen. Unwin heeft uiteindelijk 
veel meer invloed gehad dan Howard’s theoretisch tuinstadschema.  
In België wordt eerder gekozen voor tuinwijken die afhankelijk blijven van de moederstad.  dit 
aspect strookt niet met het Engelse idee hierover.   
De tuinstadstijl wordt aangewend voor de opkomende kolenindustrie, de herbouw van 
verwoeste stadsdelen en voor de uitbreidingsplannen. Een typerend voorbeeld hiervan is Le 
Logis-Floréal bij Brussel. Vooral in sfeer en karakter komen ze overeen met de ideale tuinstad: 
kunnen wonen in een eengezinshuis omgeven door veel groen, zonder gestoord te worden 
door overlast van verkeer of hinder van bedrijven.  
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Men spreekt uiteindelijk van tuindorpen en tuinwijken om nieuwbouwgebieden met lage 
dichtheden van eengezinswoningen met een tuin en veel openbaar groen, aan te duiden. 
De tuinwijk is een op zichzelf staande, beperkte nederzetting, los van de stad, in contact met 
de natuur. Omdat de subsidiëring in principe voor het bouwen van woningen wordt 
toegekend en voor de uitrustingselementen slechts heel moeizaam toelagen werden 
verstrekt, blijven de nieuwe nederzettingen meestal op voorzieningen buiten de wijk 
aangewezen. 
Vanaf 1915 tot in de jaren’ 30 was er een specifieke richting in het ontwerpen van 
meergezinswoningen. In eerste instantie moet men een visueel boeiend en afwisselend 
straatbeeld creëren. 
 
JEAN BARRY 
 
In België is het Jean Bary die het idee van de tuinstad propageert, onder meer door zijn boek 
Les Cités Jardins, uit 1910.  Hij haalt de 3 magneten aan, maar definieert zijn tuinstad als ‘een 
stad in de tuin’. De woningen zijn omgeven door groen en elke groep woningen is verzonken 
in een park. Dit heeft duidelijk de Franse invloed gekend. Analoge tendensen van tuinwijken 
in België worden met suburbane villabouw geassocieerd.  
 
R. MOENAERT 

  
Moenaert maakt een onderscheid tussen tuinwijken en arbeiderswijken. Een tuinwijk wordt 
gedefinieerd als een plaats, bepaald door verkeersmiddelen, op de stad aangewezen. Een 
arbeiderswijk, tuinwijk, ligt in de omgeving van grote industrieën en spreekt van een 
ongenoegen met de bestaande stad.  
Het uiterlijk van een tuinwijk ziet er zo uit:  
De woningen hebben een klein tuintje om de straat op te vrolijken. Een moestuin en een 
groot erf aan de achterzijde, die eindigen op een gemeenschappelijk grasperk, waar 
kinderen onder het oog van de moeder en weg van de openbare wegen kunnen spelen.  
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L I M B U R GL I M B U R GL I M B U R GL I M B U R G     

  
In tegenstelling tot het nationaal vlak, waar de tuinwijkgedachte pas na WO1 tot concrete 
realisaties leidde, werden de tuinwijken in Limburg reed voor 1914 gepland. 
Door de opkomst van de ontginning van de steenkool, ontstaat er werkgelegenheid en 
worden er extra mensen aangetrokken naar de streek. De Limburgse mijnen zijn belangrijk 
geweest bij het ontstaan van de tuinwijken in deze streek.  
Het Kempisch koolmijngebied dateert van 1901, dat van Luik is vroeger ontdekt.   
De arbeiders woonden ver van hun werk af en hadden nood aan openbare 
vervoersmogelijkheden. De ontwikkeling van de spoorwegen neemt in Limburg zijn aanvang 
in 1844 (zie hoofdstuk Geschiedenis van(Nieuw)St.Truiden).  
 
 
LÉON JAMINÉ (1858-1921) 

 
Jaminé heeft richtlijnen opgesteld voor de nieuw te bouwen arbeiderswijken. Arbeiderswijken 
moeten hygiënisch zijn, overzichtelijk en economisch. Zo moeten ze gebouwd worden op 
een droog terrein, minimum 1500m van de koolontginning. De oriëntatie van de straten 
gebeurt zo dat er ventilatie plaats kan vinden. De woningen worden georiënteerd zodat  
deze aan twee zijden worden bezond. Rechte straten en rechthoekige of vierkante pleinen 
worden aangelegd omwille van politietoezicht en het leggen van leidingen. Op een perceel 
van 400 à 800m² staan vrijstaande gekoppelde woningen. Het perceel is groot genoeg om 
groentekweek aan te moedigen voor eigen gebruik. De percelen van arbeiders en 
bedienden verschillen van vorm. De voortuintjes zijn minimum 15m diep. Er zijn 
gemeenschapsvoorzieningen voorzien en een hotel voor ongehuwde arbeiders.  
Een voorbeeld van een toepassing hierop is de wijk in Winterslag, 1912, ontwerper A. Blomme.  
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VOORBEELDEN VAN LIMBURGSE TUINWIJKEN   
Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte, 1982, Hasselt: Studiecentrum voor 
Volkswoningbouw.  

 
1908: Beringen.(afb.9) 
Pas na WO1 wordt echt begonnen met de uitbouw van de tuinwijk, onder  invloed van de 
Engelse tuinstadbeweging: straten met gesloten perspectieven, organisch stratenpatroon, 
vertrekken van een halfcirkelvormig plein van waaruit straalsgewijs de andere straten 
beginnen. Op dit plein bevindt zich een school en een kapel. De verscheidenheid van types 
doet denken aan de Engelse cottages. 
 
1911: Eisden.(afb.10) 
Invloed van de Engels tuinwijkgedachte is terug te vinden in het bochtige stratenpatroon.  
 
1911: Zwartberg. (afb.11) 
De tuinwijk bestaat uit 3 delen. De ingenieurswoningen liggen aan de zuidkant tegenover de 
mijn met er tussenin een dubbele laan. De tuinwijk aan de oostzijde van de mijn is 
gekenmerkt door een slingerend stratenpatroon. Er wonen hoofdzakelijk bedienden. De 
arbeiders wonen meer naar het noorden, in bouwblokken die 4 tot 8 woningen groeperen. 
De straten kennen een hoge woondichtheid. Er zijn slechts enkele verschillende 
typewoningen.  
 
1912: Winterslag.(afb.12) 
Ontworpen door architect Blomme. Dit is de enige op zichzelf staande nederzetting van vóór 
de eerste wereldoorlog.  De tuinwijk is door de spoorweg opgesplitst in twee delen. De 
straten hebben een noord-zuid-oriëntatie, wat de bezonning van de woning ten goede 
komt. Dit was noodzakelijk daar de mijnwerker steeds bezig is in de donkere en stoffige 
ondergrond. Het houten kader in de puntgevel van de woning is geïnspireerd op de Engelse 
cottages. Blomme heeft zoveel mogelijk getracht het wegentracé, het bestaande reliëf te 
laten volgen, dit is één van de grote kwaliteiten van Winterslag. Aan het rond punt liggen 
een aantal diensten zoals een drukkerij, apotheek, winkel, postkantoor en een kerk. De 
tuinwijk is ruim van groen voorzien, zowel langs de wegen als op publieke pleinen. Blomme 
heeft een aantal elementen gebruikt die we bij Unwin terugvinden. Zo is de bebouwing 
ontworpen in hoefijzervorm, geopend naar de straat. De achtertuinen in het oostelijk deel zijn 
ontsloten door een pad, gelegen tussen twee woningen of onder een gebouw. Er waren 
publieke binnengebieden. In het westen worden pleintjes gecreëerd door het terugspringen 
van enkele bouwblokken.  
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1914: Waterschei. (afb.13) 
Een brede laan loopt door de tuinwijk tot aan de mijninstallaties. De tuinwijk is aan beide 
zijden van deze laan uitgebouwd. De ontwerper concipieert een ring waarbinnen een 
centrum ontstaat. Het vormt echter geen aantrekkingspool bij gebrek aan publieke 
voorzieningen. De wijk krijgt uiteindelijk een ordeloos stratenpatroon. Er wordt weinig 
aandacht besteed aan de esthetische vormgeving van de woningen. En er is weinig variatie 
in de types. Wat meermaals voorkomt zijn de schuingeplaatste bouwblokken op de hoeken 
van de straat (cfr. Letchworth van Unwin).  
 
1924: Cité Berkenbos - Heusen-Zolder. (afb.14) 
De bediendewoningen liggen aan een halfcirkelvormig plein en tonen de invloed van Port 
Sunlight (Engeland, 1988). Vanuit het plein vertrekken straalsgewijs enkele wegen. Een 6-tal 
woningen worden gegroepeerd onder één dak. Het geheel lijkt op een villawijk in het groen.  
 
1925: Meulenberg - Houthalen.(afb.15) 
Engelse tuinwijkgedachte komt terug in de voortuintjes en de achtertuintjes, die allen 
uitgeven op een pad dat evenwijdig loopt met de wegenstructuur.  
 
1925: Beverzak - Zonhoven.(afb.16) 
 De toegang van de wijk is geconcipieerd als een trechtervorm, door de verdraaiing van 
twee bouwblokken aan weerszijden van de weg. Aldus ontstaat een uitnodigend motief 
naar de schema’s van Unwin. Andere kenmerken van de tuinwijkgedachte zijn het afsluiten 
van percelen door hagen, voetgangerswegen ter ontsluiting van de achtertuinen en 
gesloten perspectieven in deze groene paden. 
 
 
NA WOII  
 
Na WOII is er een nieuw stedenbouwkundig denken, met een rechtlijnig stratenpatroon. De 
sociale woonwijk uit die tijd heeft een hogere dichtheid, minder openbaar groen, slechts 
enkele pleintjes, geen ontsluiting meer van de achtertuinen naar de straat, stereotype 
vormgeving van de gebouwen en een totaal gebrek aan openbare voorzieningen. 
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Afb. 9: links: Beringen: Situering – Schets van het casinoplein.   
Afb. 10: rechts: Eisden: Situering – Tweewoonst voor arbeiders.  

            Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte,  
1982, Hasselt: Studiecentrum voor Volkswoningbouw.  
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Afb. 11: links: Zwartberg: Situering – 1e arbeiderswoningen.  
Afb. 12: rechts: Winterslag: Situering – Woonblokken met o.a. drukkerij.  
            Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte, 1982,  
            Hasselt: Studiecentrum voor Volkswoningbouw.  
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 Afb. 13: links: Waterschei: Situering – zicht op de arbeiderstuinwijk. 

Afb. 14: rechts: Heusden-Zolder: Situering – bediendewoningen. 
 Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte,  
1982, Hasselt: Studiecentrum voor Volkswoningbouw.  
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Afb. 15: links: Houthalen: Situering – Woonblokken voor arbeiders.  
Afb. 16: rechts: Zonhoven: Situering – Zicht op de wijk.  
              Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte, 1982,  
              Hasselt: Studiecentrum voor Volkswoningbouw.  



 37 Fig.17: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922: 
door bouwmeester Deroeck 
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T U I NW I J K  N I E UW  S T . T R U I D ENTU I NW I J K  N I E UW  S T . T R U I D ENTU I NW I J K  N I E UW  S T . T R U I D ENTU I NW I J K  N I E UW  S T . T R U I D EN   
 

De tuinwijk van Nieuw St.Truiden is geïnspireerd op het 
model van de Engels tuinwijkgedachte.  
Zoals Howard’s model beoogt is de tuinwijk ontstaan op 
het platteland, op enige afstand van de stad. De 
verbinding met de stad gebeurt met de tram, Howard 
doet dit met de trein.  
De nieuwe nederzetting is zelfvoorzienend. Er worden 8 
winkelierhuizen opgericht waar alle benodigdheden, 
behalve kleding, te verkrijgen zijn. Deze bevinden zich op 
het einde van de straat. Voorts zijn er scholen, een kerk en 
een badhuis voorzien aan een centraal gelegen plein. 
Deze zijn echter nooit uitgevoerd. Er bevinden zich geen 
bedrijven of industrieën in directe omgeving van de wijk.   
De tuinwijk is voorzien van groen, door bomen langs de 
wegen, door pleinen en door elke woning een voor-en 
achtertuin te geven. In het midden van het bouwblok is er 

een speelplein voorzien (cfr. Unwin), dit geeft uit op de achtertuinen en is bereikbaar via 
wandelpadjes. Dit werd echter niet uitgevoerd.  
Zoals Unwin beoogt wordt er een centrale as doorheen de tuinwijk aangelegd, zodat er 
wegenhiërarchie is. Deze straat, mede met de twee begrenzende straten aan de buitenzijde, 
de Grevensmolenweg en de Gorsemweg, zijn noord-zuid gericht. De kromme straten, zoals in 
de Engelse tuin- en parkaanleg, ontbreken hier. De straten zijn recht.  
De woningen zijn allen eengezinswoningen en opgetrokken uit plaatselijke bouwmaterialen. 
De groepering gebeurt in een beperkt aantal. De woningen worden sporadisch achteruit 
geplaatst zodat extra groen en zichten op de zijgevels het straatbeeld vullen. De 
winkelierhuizen hebben een houten kader in de puntgevel, zoals dit ook gebeurt in 
Winterslag, geïnspireerd op de Engelse cottages.  
De densiteit werd door Unwin vastgelegd op 25 tot 30 wo/ha, in de tuinwijk van Nieuw 
St.Truiden is deze 21 wo/ha.  
 
 
 

STAD 

WIJK 
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De uiteenzetting van dit hoofdstuk gebeurt op basis van de volgende bronnen:  Smets, M., De ontwikkeling van de 
tuinwijkgedachte in België: een overzicht van de belgische volkswoningbouw (1830-1930), 1977, Brussel: Pierre 
Mardaga;   PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte, 1982, Hasselt: Studiecentrum voor Volkswoningbouw;  
Wonen op het platteland: deel 1, Leuven: Landelijke Gilden, 1997-1998;  Heylen, I., Thesis: Werken aan wonen: Een 
typologisch onderzoek van de sociale woningbouw in de twintigste eeuw: Een verhandeling over de evolutie van de 
sociale woningen opgetrokken door SHM Eigen Haard: 1920-2005, 2006, België: Diepenbeek;  Nieuw St.Truiden cvba: 
Documentenmap van de Samenwerkende Maatschappij Nieuw Sint-Truiden met plannen en documenten. 
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DE 1DE 1DE 1DE 1 EEEE  VOLKSWONINGBOUWWET:   VOLKSWONINGBOUWWET:   VOLKSWONINGBOUWWET:   VOLKSWONINGBOUWWET:  8  AUG .  1 8 8 98  AUG .  1 8 8 98  AUG .  1 8 8 98  AUG .  1 8 8 9  
 
De volkswoningbouwwet tracht de huisvesting en de uitbouw ervan te stimuleren en te 
verbeteren.  
De gemeentebesturen moeten toezien op de huisvesting door controle- en 
coördinatieorganen op te richten. Zo is het mogelijk behoeften te signaleren en bijkomende 
saneringsvoorstellen uit te werken. Deze controle- en coördinatieorganen zijn bijvoorbeeld 
lokale woningbouw- en kredietmaatschappijen, erkend door de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (ASLK). Aan deze organen worden faciliteiten verleend.  Zo kunnen er gunstige 
tarieven en voorwaarden aangereikt worden aan de arbeidersbevolking, voor het bouwen 
of kopen van een eigen woning.  
In 1894 wordt er een coöperatieve kredietmaatschappij te Sint-Truiden opgericht. Zij bouwen 
niet, maar geven kredieten aan particulieren om een eigen woning te bouwen.  
De wet voorziet ook in het oprichten van een beschermcomité per arrondissement, die 
regelmatig de toestand van de woningen moet onderzoeken.  
Door deze wet worden er duizenden arbeiderswoningen gebouwd. Het zijn 
eengezinswoningen op het platteland en aan de rand van de stad en meergezinswoningen 
op de duurdere gronden in grote steden.  
De wet stimuleert de particuliere woningbouw, hoewel het toch de meest kapitaalkrachtigen 
waren die deze goedkope leningen konden afbetalen en konden voldoen aan de 
nagestreefde kwaliteit en de daaraan verbonden bouwkosten. Het blijft dus onwaarschijnlijk 
of deze wet veel heeft bijgedragen tot de verbetering van de huisvesting van de armen.  
 

DE DE DE DE NATIONALE MAATSCHAPPIJNATIONALE MAATSCHAPPIJNATIONALE MAATSCHAPPIJNATIONALE MAATSCHAPPIJ  
 
De voordelen van de wet van 1889 gelden niet voor de arbeiders met de laagste inkomens. 
Er is dus vooral een tekort aan woningen voor de minstbedeelden en de kroostrijke gezinnen. 
Om dit te verhelpen wordt in 1912 een wet afgekondigd om een Nationale Maatschappij 
voor Goedkope Woningen op te richten. Er wordt tot na de oorlog, bij de wet van 11 oktober 
1919, gewacht met de uiteindelijke oprichting ervan.   
De Nationale Maatschappij heeft onder andere als taak het bevorderen van de oprichting 
van plaatselijke of gewestelijke maatschappijen, de Samenwerkende Maatschappijen. In 
Nieuw Sint-Truiden gebeurt dit in 1920.  
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De Nationale Maatschappij stelt de openbare instanties in staat onafhankelijk van privé-
investeerders, in de woningbouwsector te handelen. De bouw- en kredietmaatschappijen 
beschikken over een kapitaal dat gedeeltelijk door de staat (1/5e), de provincie (1/5e), de 
gemeenten en openbare instellingen waaronder ook weldadigheidsbureaus(3/5e) wordt 
geleverd. Tevens beschikken de plaatselijke maatschappijen over een belangrijk krediet, 
geleverd door de Nationale Maatschappij.  
Er wordt getracht een maximale kwaliteit te realiseren aan een minimale kostprijs. Plannen 
worden rationeel bedacht en er worden richtlijnen opgesteld in de richting van de 
tuinwijkgedachte.  
 

DE TUINWIJKPOLITIEK DE TUINWIJKPOLITIEK DE TUINWIJKPOLITIEK DE TUINWIJKPOLITIEK VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJVAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJVAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJVAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ 

 
Meergezinswoningenbouw wordt in het begin van de jaren ’20 als een noodzakelijk kwaad 
beschouwd. Het bouwprogramma van de Nationale Maatschappij heeft een uitgesproken 
voorkeur voor de tuinwijkformule. Het na te streven ideaal is iedereen een huis te verschaffen 
in een uitzonderlijk aantrekkelijk milieu, omringd door bomen, licht en groen. Men wil geen 
sociale klasse op een bepaalde plaats vastzetten, alle kansen moeten met elkaar vermengd 
worden. Tuinwijken worden beschouwd als een middel om de bestaande 
maatschappijstructuur te veranderen. Door de opbouw van een aantrekkelijke, niet-
gehiërarchiseerde en op de gemeenschap betrokken woonomgeving, wil men komen tot 
een samenhorigheidsgevoel en een wederzijdse verstandhouding die het ontluiken van een 
nieuwe samenleving zal mogelijk maken.  
 
Bij de wet van 11 oktober 1919 worden er door het technisch bureau van de Nationale 
Maatschappij richtlijnen uitgevaardigd voor de aanleg van wijken en de indeling van de 
woningen. De richtlijnen zijn bijna letterlijk uit R. Uwins Town Planing in Practice overgenomen.  
- De keuze van de grond:  
Vooreerst moet er een woningtekort zijn in de streek. Er moet worden gezocht naar een 
uitgestrekt en onbebouwd terrein, in de nabijheid van bebouwde kringen of 
nijverheidscentra, om de verhuring en de verkoop van de huizen te vergemakkelijken. De 
keuze moet gebeuren in functie van de prijs en de bereikbaarheid. Ongezonde buurten in 
de omtrek moeten vermeden worden. De grond moet langsheen bestaande wegen liggen 
met water-, riool-, gas- en elektriciteitsleidingen. De hoogte van het grondwater moet 
nagegaan worden, de grond moet gepast zijn als bouwgrond en dus een goede 
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gesteldheid hebben. Bij het verkavelen moet er rekening gehouden worden met de aan te 
leggen wegen en de kosten die dat met zich meebrengt.  
De aankoop, verkoop en ruiling van de grond gebeurt steeds met de toestemming van de 
Nationale Maatschappij.  
- plannen:  
De bouwmeester wordt gekozen door de Samenwerkende Maatschappij. Hij maakt de 
plannen in overleg met de Nationale Maatschappij. Het voorontwerp bestaat uit een 
topografische opmeting met perceelsaanduiding, een PV van boringen, de wegen, de 
schikking van huizen en de verkaveling van de grond, de beplantingen, de leidingen, de 
schatting van werken, het plan van het gelijkvloers en de verdieping, de opstand van 
hoofdgevel, de dwarse doorsnede, de materialen en de raming. Het definitief ontwerp 
bestaat uit het liggingsplan van de grond, de topografische opmeting, een algemeen 
grondplan van de wegen met dwars- en lengteprofiel, de schikking van de huizen, de 
hoogte van dorpels, de beplantingen, de grenslijnen van de tuinen, de afgravingen, een 
schema van de leidingen, de plattegronden, de doorsneden en de opstanden van de 
verschillende types van huizen, de oppervlakte en de materialen.    
- Aanleg van wijken:  
Indien ze niet in de nabijheid van een bestaand gemeenschapscentrum liggen, moeten de 
wijken een voldoende grootte hebben, met een voldoende aantal bewoners, om zelf 
verantwoord een gemeenschapscentrum te kunnen oprichten. Voor wijken met een normale 
grootte wordt er een kleutertuin, een speelplein voor kinderen, een badhuis, een lagere 
school, een sportplein voor volwassenen, gemeenschappelijke tuinen, verenigingslokalen, 
ontspanningsgelegenheden, winkels, opslagplaatsen en volkstuintjes voorzien. Voor grotere 
nederzettingen komt er nog een dispensarium, een bejaardentehuis en een kapel bij.  
Een woningcomplex mag uit niet meer dan vier types bestaan.  
Het wegentracé moet afgestemd worden op het bestaande reliëf. Elke straat krijgt een 
eigen karakter. Het onderhoud van de openbare weg is de taak van het gemeentebestuur. 
De huizen worden omringd door bomen, struiken en bloemen, die een aangenaam en 
aantrekkelijk uitzicht aan de complexen moeten verschaffen. 
De voortuintjes worden omheind door een haag. Het onderhoud ervan wordt aan de 
bewoners overgelaten.  
De achtertuinen van het bouwblok geven uit op kleine wegjes die leiden naar kleine open 
ruimten. Het aantal aaneengesloten huizen moet beperkt worden zodat de achtertuinen van 
op de straat toegankelijk zijn.  
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- Indeling van woningen:  
De woonkamer is de belangrijkste plaats in huis, de familie komt er samen, men eet er, maakt 
er zijn huiswerk, rust er uit en praat er. Het is de mooiste, meest verlichte en best 
georiënteerde kamer. Ze moet minimum 16m² groot zijn. De keuken of de wasplaats is zo klein 
mogelijk, om de taak van het onderhoud te verlichten en om te voorkomen dat deze als 
eethoek zou gebruikt worden. Op het gelijkvloers bevindt zich een extra klein vertrek dat 
dienst doet als salon of werkkamer en die als slaapkamer gebruikt kan worden indien nodig. 
Er is voorzien in een extra bain-douche.  
Op de verdieping zijn er ten minste 3 slaapkamers: één voor de ouders en een kamer voor de 
kinderen van elk geslacht. Deze kamers zijn 12m² groot.  
Een kelder acht men nutteloos, de berging van kolen en proviand kan evengoed op het 
gelijkvloers. Het bouwen ervan zou dan ook een te zwaar werk zijn.  
De zolder, onder een hellend dak, wordt zo klein mogelijk gehouden of er worden 
slaapkamers van gemaakt.  
- uitvoering van de werken:  
De materialen kunnen bekomen worden in het Nationaal Materialenkantoor, een filiaal van 
de Nationale Maatschappij. 
De uitvoering van de weg- en rioolwerken zal zoveel mogelijk opgedragen worden aan de 
openbare diensten (staat, provincie, gemeente), die in het vervolg ook voor het onderhoud 
moeten zorgen.  
Ook voor de Nationale Maatschappij van Nieuw Sint-Truiden gelden de richtlijnen. Deze 
worden dan ook toegepast bij het plannen van de wijk.  
 
Om de huisvestingsmaatschappijen bij te staan bij het plannen en het uitbouwen van haar 
patrimonium, geeft de Nationale Maatschappij reeds vanaf het begin van haar oprichting 
brochures met typeplannen uit. Deze plannen kunnen gebruikt worden als leidraad bij het 
ontwerpen van nieuwe verkavelingen. Pas vanaf 1948 worden er normen opgesteld in 
verband met de oppervlakte van de sociale woningen. Bv. voor 4 personen: 75-82m²; voor 5 
personen: 82-88m²; voor 6 personen: 88-95m². In 1955 worden de minima verlaagd. (De kelder 
en de zolder worden niet meegerekend in de woningoppervlakte.)  
 
Een aantal factoren zorgen ervoor dat de huurprijzen laag gehouden kunnen worden. De 
Maatschappijen kopen landbouwgrond aan i.p.v. bouwgrond. De terreinen die de wijk 
omzomen en aan bestaande wegen grenzen zijn duurder en kopen ze niet aan, met 
uitzondering van de toegangswegen. Hierop komt dan later privébouw. Wegen en andere 
voorzieningen worden op staatskosten gerealiseerd. De National Maatschappij staat aan 
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gezinnen met 7 kinderen een aanzienlijke huurverlaging toe, in 1927 wordt dit reeds vanaf 4 
kinderen toegestaan. De bouwkosten worden beperkt door het bouwen van identieke 
woningen. Er heerst een grote concurrentie tussen de onderschrijvers, die hopen op een 
grote opdracht voor lange tijd. Hun onderschrijven is dan ook vaak lager dan de raming. De 
Samenwerkende Maatschappij beoogt geen winst. Bij eventuele ontbinding krijgen alle 
onderschrijvers hun oorspronkelijk en onvermeerd gestort kapitaal terug en het gehele, 
eventueel bestaand actief gaat naar de Nationale Maatschappij. De Samenwerkende 
Maatschappij wordt goedkoop beheerd, zo kan men een fonds oprichten voor herstel van 
de bestaande woningen en een ruim basiskapitaal aanleggen om nieuwe kredieten aan te 
werven.   
 
De opdrijving van de volkswoningbouwproductie leidt tot een verspreiding in de periferie van 
de stedelijke gebieden. Door het toedoen van de toenmalige ontwikkeling van het 
tramwezen wordt deze veel makkelijker bereikbaar.  
 

HET 1HET 1HET 1HET 1 EEEE  NAOORLOGS NAOORLOGS NAOORLOGS NAOORLOGSE CONGRESE CONGRESE CONGRESE CONGRES :  :  :  :  1 9 201 9 201 9 201 9 20  

 
Op het eerste naoorlogse congres voor Goedkope Woningen worden er door Verwilghen 
maatregelen opgesteld. De Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen moet 
trachten, rondom de verschillende grote steden, uitgebreide terreinen in bezit te krijgen, die 
zich voor woningbouw lenen, maar gezien hun grote afstand tot het centrum vooralsnog niet 
voor speculatie in aanmerking komen en relatief goedkoop kunnen worden aangekocht. 
Om de geschikte plaats voor de vestiging van wijken en complexen voor de 
volkswoningbouw te bepalen, wordt er een uitbreidingsplan opgemaakt. Deze terreinen 
moeten ontsloten worden met een degelijk openbaar vervoernet, zodat het bezwaar van 
afgelegenheid wordt opgeheven.  Er wordt een zoneringsplan opgesteld met 
stedenbouwkundige voorschriften voor het soort bebouwing dat in elke zone toegelaten 
wordt.  
De voornaamste uitgangspunten zijn van hygiënische en economische aard. Dit kan enkel 
als de bewoners huren, zo beschermen ze zich tegen zichzelf. Het oprichten van 
huurdercoöperatieven stelt de bewoner aandeelhouder van de hele wijk, zo kan een geest 
van solidariteit en collectief bezit aangewakkerd worden en wordt vandalisme van de 
woning verhinderd.  
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EEN SPECIFIEKE TUINWIJKESTHETIEKEEN SPECIFIEKE TUINWIJKESTHETIEKEEN SPECIFIEKE TUINWIJKESTHETIEKEEN SPECIFIEKE TUINWIJKESTHETIEK  

 
Richtlijnen van Conseil supérieur d’hygiène publique en de Union des Villes et Communes 
belges, leggen eerder de nadruk op de hygiënische aspecten.  
Er wordt een vrij duidelijk onderscheid gemaakt tussen de hoofdverkeerswegen en de 
woonstraten. Voorts komen allerlei varianten voor van pleinvormige bebouwing en 
groepering van woningen rondom pleinen. Zoals eerder bepaald zijn de binnentuinen bijna 
steeds toegankelijk van op de straat. Het centrale deel van een bouwblok is meestal 
ingericht als gemeenschappelijke speelplaats of groentetuin, zodat de woningen steeds rond 
een gemeenschapselement zijn uitgezet.  
Rekening houdend met de terreinhelling, de oriëntatie, worden straten uitgezet zodanig dat 
binnentuinen, tussen de bebouwing in, tot op straat doorstromen en dat deze visueel 
beëindigd worden door een nauwkeurig ingeplante woninggroep. Om eentonigheid te 
vermijden worden de straten lokaal verbreed of door een terugspringend woonblok 
pleinvormig begrensd.  
De wijkvoorzieningen geven meestal uit op een plein, dat visueel zo goed mogelijk werd 
afgesloten door verspringende straten, aanlegd in turbinevorm.  
Deze richtlijnen komen overeen met de Engelse tuinwijkgedachte.  
Een vormgeving die zich aanvankelijk had ontwikkeld als uitdrukking van een nieuwe, ideale 
samenleving, vervalt op die manier tot een nieuwe wijze van verkavelen.  
De waarneembare veranderingen zijn dat de vrije ruimte in de achtererven, privétuinen 
worden en dat er met andere types gebouwd wordt. Dit nieuwe type is de gekoppelde 
dubbelwoning. Deze is aan alle kanten door een privétuin omringd, wat doet denken aan 
vrijstaande villa’s in het groen. Het is een beeld dat eerder aanleunt bij de suburbane 
verkaveling i.p.v. bij een nederzetting als eenheid.  
 

BEVORDERING VAN PRIVÉBEZITBEVORDERING VAN PRIVÉBEZITBEVORDERING VAN PRIVÉBEZITBEVORDERING VAN PRIVÉBEZIT   

 
In 1922 komt er een premiestelsel genoemd naar minister Moyersoen en ingesteld door de 
Belgische overheid. Hierdoor wordt de particuliere woningbouw en de 
privéwoningverwerving bevorderd.  
 
1928: Het woningfonds van de Bond der Kroostrijke gezinnen: tweede instelling naast de 
Nationale Maatschappij. De opsplitsing van het huisvestingsbeleid wordt realiteit door het  



 48 

 
 
 
verschaffen van goedkope leningen aan grote gezinnen voor het aanwerven van een eigen 
woning. Privébezit stond centraal: bv. eigen gekozen perceel, eigen woning. 
 
1948: Wet De Taeye:  
Verlenen van premies, met nauwelijks vereisten, om aan te zetten tot het kopen of bouwen 
van een eigen woning. Kredietinstellingen, zoals ASLK, het Woningfonds en de Nationale 
Maatschappij voor Kleine Landeigendom, zorgen voor een massale toename van 
eengezinswoningen. De individuele woningbouwprojecten genereren als een enorme 
economische activiteit. De bouwsector zorgt zo voor veel arbeidersplaatsen, wat op zijn 
beurt zorgt voor een goed inkomen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een eigen woning 
te bouwen, waardoor de cirkel rond is.  
 
Dit idee wordt tevens vertolkt door de wet van 8 maart 1954, betreffende het toekennen van 
leningen voor bouw, aankoop en verbetering van middelgrote woningen.  
 
1949: Wet Brunfaut:  
Overheidsfinanciering van infrastructuur, ontwerp en aanleg van publiek domein, 
gemeenschapsvoorzieningen en dergelijke meer. De inbreng van publieke voorzieningen in 
sociale woningbouwwijken bleef in de praktijk sterk afhankelijk van het initiatief, 
coördinatievermogen en de daadkracht van de gemeentebesturen.  
 
 
In 1926 worden de tuinwijkinitiatieven van overheidswege door budgettaire beperkingen 
afgeremd. Men zag dat het geen oplossing geboden had voor het 
volkshuisvestingsvraagstuk en het krottenprobleem. Eind jaren ’20 wordt er gebroken met het 
tuinwijkidee. 
De nieuwe oplossing voor het volkshuisvestingsprobleem is vrijstaande hoogbouw in het 
groen.  
In 1930 is er de opkomst van de CIAM met zijn industrialisatie en seriebouw. De 
tuinwijkgedachte wordt door de modernisten verlaten.  
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DE SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJDE SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJDE SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJDE SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ    VAN NIEUW ST.TRUIDENVAN NIEUW ST.TRUIDENVAN NIEUW ST.TRUIDENVAN NIEUW ST.TRUIDEN  
 
De Samenwerkende Maatschappij is gegroeid uit een samenwerking tussen privaat initiatief 
en openbare besturen. De eerste aandeelhouders waren privépersonen die als grote 
aandeelhouders het gemeentebestuur en de C.O.O. (Commissie van Openbare 
Onderstand) wisten aan te trekken.  
Het aanvangskapitaal bestond uit 1200 aandelen van 500BEF, onderschreven door de 
provincie Limburg, de stad St.Truiden, de burgerlijke Godshuizen, het bureel van 
weldadigheid en 37 particulieren.  
Het gemeentebestuur besluit om, in 1924, te storten op nieuwe aandelen in de maatschappij, 
ter verhoging van haar kapitaal. Dit gebeurt wanneer men bezig is met de 2e bouwfase van 
de wijk om deze dichter bij de stad te brengen. De stad heeft hier dus baat bij. 
Bij het betrekken van de woning moeten de bewoners een waarborgonderhoud betalen.  
De reden hiervan is om enerzijds de bewoners van de huizen te doen begrijpen dat zij de 
huizen in degelijke toestand moeten houden en anderzijds om de maatschappij veel kosten 
van onderhoud en herstel te besparen. Van onderhoudswerken blijkt er in 1979 nooit sprake 
te zijn geweest. Deze waren steeds onmogelijk uit te voeren, gezien de huidige 
tijdsomstandigheden, refererend naar de economische crisis in 1932 en de oorlog. Daarom 
worden alle wijken van de Samenwerkende Maatschappij, in 1979, aan een grondig 
onderzoek onderworpen en worden herstellingen uitgevoerd.  
Oorspronkelijk waren de woningen uitsluitend voor verhuring bestemd, opgelegd door de 
Nationale Maatschappij. Vanaf 1922 beslist deze dat ze ook verkocht mogen worden, toch 
worden de meeste woningen nog verhuurd.  
De kredietmaatschappij St.Trudo heeft door zijn tussenkomst reeds vele families de 
mogelijkheid gegeven eigenaar te worden van hun woning. In 1928 zijn er reeds 93 families 
eigenaar, in 1931 zijn er dat 147. De verkochte woningen vergen geen onderhoud of herstel 
meer van de maatschappij.  
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 51 
Fig.18: Foto van de Tuinwijk, het spoor en onderaan  

de Stationwijk. Periode tussen 1921 en 1927. 
            Bron: Heemkundige Kring St.Truiden.  
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 53 Afb. 19: Sint-Truiden, gesitueerd in de provincie Limburg.  
            Bron: gis.limburg.be 
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A L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E N  
  
 
Sint-Truiden bevindt zich in het zuid-westen van de Belgische provincie Limburg. De stad 
grenst aan 8 andere gemeentes, waarvan twee gesitueerd zijn in Vlaams Brabant. 
Zij telt ruim 38.000 inwoners (01/01/2008) en is met haar 106,90 km² qua oppervlakte de grootste 
gemeente van Limburg.  
Sint-Truiden maakt deel uit van het rijke patrimonium van Haspengouw. De stad ligt op de 
grens van droog en vochtig Haspengouw. De vruchtbare leemgronden in deze streek maken 
van de stad een bloeiende landbouwindustrie- en fruitstreek. Ook het toerisme geniet mee 
van de rijke ondergrond. 
De stad staat via verkeerswegen in verbinding met Hasselt, Tongeren, Luik, Gingelom en 
Tienen. Ook met het spoor is Sint-Truiden bereikbaar, dit vanuit de steden Hasselt, Tongeren, 
Landen en Tienen.   
Sint-Truiden is in de 7e eeuw gesticht door de heilige Trudo. De Grote Markt van St.Truiden is 
de op één na grootste van België en werd oorspronkelijk aangelegd als abdijplein. Op de 
grote markt staat het stadhuis, gebouwd in de 18e eeuw, rond de middeleeuwse hal en 
haltoren. 

Afb. 20: Sint-Truiden, gesitueerd in de provincie Limburg.     Afb. 21: Het spoor.  
            Bron: gis.limburg.be                    Bron onderligger: Google Earth 
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Plek van de 
latere Tuinwijk  

Afb. 22: Ferrariskaart 1777 
              Bron: www.ngi.be/NL/NL1-4-2.shtm  
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G E S C H I E D E N I SG E S C H I E D E N I SG E S C H I E D E N I SG E S C H I E D E N I S   

 
FERRARISKAART 1777 
 
Er kunnen enkele nederzettingen waargenomen worden buiten de stadsomwalling. In het 
begin van de 13e eeuw ontstaat Schurhoven (1) als buitenwijk, in het noorden van de stad. 
Grenzend hieraan wordt het Begijnhof (2), in 1256, opgericht, mede buiten de noordelijke 
wallen. Deze vrouwengemeenschap wordt op grond van de abdij gesticht. In de tweede 
helft van de 13e eeuw wordt het zuiden van de stad een soort tweede stad, deze krijgt de 
naam Nieuwenhuizen (3), met de parochie St.Pieter. Nieuwenhuizen is zelfstandig en heeft 
zijn eigen verdedigingsinrichting. Linksboven het Begijnhof is het Speelhof (4) waar te nemen. 
Het is een buitenverblijf, het 'speelhuis' van de Trudoabdij. De bouw ervan wordt aangevat 
omstreeks 1562. Het domein, in totaal 36 ha groot, wordt in 1989 door de stad Sint-Truiden 
aangekocht. 
Langs de weg naar Brustem (5) komen ook reeds een aantal huizen voor. 
Tot het einde van de 19e eeuw bleef de Middeleeuwse structuur van de binnenstad bestaan.  
De ruimte, waar later het park komt, is de enige grote groene zone die nog vrij is in de 
binnenstad. De rest is ingenomen door bouwblokken. In de bouwblokken bevinden zich  
groene binnenzones.  
De grond waar de latere tuinwijk op gebouwd zal worden, ligt braak. De Grevensmolen is het 
enige gebouw dat reeds aan de toekomstige wijk grenst. De wegen die de latere tuinwijk 
begrenzen, de Grevensmolenweg, de Gorsemweg en de R.Lambrechtsstraat (Houtstraat), 
zijn reeds bestaande.  

Afb. 23: Zicht op St.Truiden (1744) naar de pentekening van R. le Loup.  
Bron: Michiels, R., thesis: Sint-Truiden: Stedelijke morfologie,  1981, Diepenbeek: Machiels Robert. 



 57 Afb. 24 : Vandermaelenkaart : anno 1837-1852 
               Bron : Opgave atelieropdracht 1Ma Ar : Hotel 
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VANDERMAELENKAART 1837-1852 

Een nieuw element duikt op, de spoorlijn. Het spoor wordt buiten het centrum gelegd omwille 
van het roet, vuil en lawaai dat het met zich meebrengt. Het station wordt later, in 1882 
gebouwd. Reeds in 1839 is er een verbinding Mechelen-Luik, waarbij de verbinding met Sint-
Truiden ontstaat via Landen. Acht jaar later wordt deze lijn doorgetrokken naar Hasselt en 
Maastricht. In 1845 wordt Sint-Truiden met Tongeren verbonden, dit is echter niet op deze 
kaart getekend, dus de kaart dateert waarschijnlijk van enkele jaren daarvoor.   

Afb. 25: Het spoorwegennet.  
Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte, 
1982, Hasselt: Studiecentrum voor     



 59 Afb. 26: Atlas der buurtwegen: 1842-1845 
Bron: gis.Limburg.be 
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ATLAS DER BUURTWEGEN 1842-1845 
 
Tot het einde van de 19e eeuw blijft de Middeleeuwse structuur van de binnenstad bestaan. 
Dus ook in deze fase blijft de stad binnen de omwalling hetzelfde. De versnipperde 
bebouwing buiten de omwalling, was ook reeds op de vorige kaart waar te nemen.  
Er zijn zich grote gebouwen gaan vestigen in de buurt van het station. Het station bracht een 
zekere welvaart en industrialisatie met zich mee.  In de 19e eeuw zijn er verschillende kleine 
bedrijven, zoals brouwerijen, jeneverstokerijen, azijnfabrieken, pannen- en pottenbakkerijen 
(Fonderie Emailllerie), gasfabriek… en ook twee belangrijke suikerfabrieken (na 1892).  
De gronden grenzend aan deze waar de tuinwijk op zal gebouwd worden, zijn allen 
onderverdeeld in percelen. Toch wordt de tuinwijk gebouwd voordat deze percelen 
ingenomen worden door woningen.  
 

Afb. 27: Atlas der buurtwegen: 1842-1845.  
Bron: gis.Limburg.be 
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Tram 
 

 
Afb. 28:  MGI-kaart: 1932-1934. 

   Bron: Michiels, R., thesis: Sint-Truiden: Stedelijke  
morfologie,1981, Diepenbeek: Machiels Robert. 
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MGI-KAART 1932-1934 
 
Bij de eeuwwisseling (19e naar 20e eeuw) komt er een uitbreiding van het noordelijk 
wegennet. In 1876 wordt het L-vormig park van ongeveer 4ha aangelegd op de vesten van 
de stad (1).  
Het spoor heeft zich zowel boven- als onderaan opgesplitst. Er bestaat nu een verbinding van 
Sint-Truiden met Tienen (2) en met Tongeren (3). Na de aanleg van deze 
spoorwegverbindingen, komt er een nieuw stationsterrein in 1879.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1890 begint men met de aanleg van het tramwezen. De eerste verbinding was deze 
met Oreye. Deze tram was een opvallende verschijning in de stad en liep van het station 
naar Luik. Later, in 1907, komt er een tweede tram op de Prins Albertlaan, richting Wilderen.  
Op dit spoor loopt ook de bietentram. Deze brengt de bieten naar de Suikerfabriek op de 
Tiensesteenweg. Aan de tuinwijk wordt de Gorsemweg verbreed om een tramspoor aan te 
leggen. Deze loopt met zekerheid tot aan het park, zodat er een verbinding tussen de wijk en 
de stad ontstaat. Dit om huisgezinnen te lokken naar deze ‘afgelegen’ wijk en om de 
bewoners van de wijk naar de stad te brengen. De mijnwerkers uit de wijk gebruikten de tram 
om via Herk-de-Stad door te reizen naar de mijnen in Limburg. De R. Lambrechtstraat 
(Houtstraat), de Fabrieksstraat en de Tramstraat, hadden vroeger alle drie de naam 
Tramstraat. Het is dus mogelijk dat ook hier een tram voorbij kwam.  
De eerste nieuwe straten en wijken komen er pas bij het begin van de 20e eeuw. Vanaf dan 
verandert er steeds meer en in steeds snellere mate. Tot aan de helft van de 20e eeuw heeft  

Afb. 29: Het spoorwegennet.  
  Bron: PHAI, Volkswoningbouw: De Tuinwijkgedachte, 1982, Hasselt:       
           Studiecentrum voor Volkswoningbouw.  

Tongeren 
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Afb. 30:  De tram: bietentram – spoor op Gorsemweg – Stationsstraat - Station. 
De Suikerfabriek op de Tiensesteenweg – Reine de casseroles in de Fabrieksstraat.  

   Bron: DVD: Hallo Micro: Truienaars vertellen hun 
 levensverhaal, 2008, stadsarchief St.Truiden.  
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St.Truiden zich geconcentreerd in het centrum, maar de uit de Middeleeuwen stammende 
gemeentegrenzen worden dan verbroken.  
In 1929 wordt de St.Gangulfuswijk (4) gebouwd. 43 eengezinswoningen worden opgetrokken 
binnen de stadswallen. In 1931 komen er nog 8 winkelhuizen bij. 
Op het braakliggend stuk voor het stationsplein, start men met de bouw van de stationswijk 
(5) in 1907. De wijk wordt voor het grootste deel ontworpen en volledig gebouwd door het 
bouwbedrijf Claes-Lekens en Zoon.  In een tijdspannen van 30 jaar komt de wijk tot stand. 
Tussen het historische centrum en het station worden enkele brede lanen met 
verbindingsstraten getrokken. De gehanteerde architectuurstijl is het eclectisme: hergebruik 
van architectonische elementen uit het verleden. De stijl van de woningen evolueert in de 
jaren ’30 naar een moderne stijl. De gevelwanden vertonen een rechte rooilijn.  
De tuinwijk (6) van Nieuw St.Truiden neemt zijn vorm aan, ze wordt op enige afstand van de 
stad gebouwd. Enkel de laatste fase, deze van 1950 is nog niet waarneembaar op deze 
kaart. In 1930 wordt het wezenhuis (7) gebouwd en een jaar later een noodkerk (8).  
De gronden rond de tuinwijk zijn nog steeds onbebouwd, maar deze worden later, door een 
verdere uitbreiding naar het noorden ingenomen door Nieuw St.Truiden.   
Voor WO1 was er een industrieel conglomeraat langsheen de spoorwegverbinding. Er 
vestigen zich nog enkele nieuwe bedrijven, zoals de stokerij Nicolaï in 1907 (A), het 
bouwbedrijf Claes-Lekens en Zoon in 1890 (B), steenbakkerijen (C), maalinstallatie (D), 
sigarenfabriek Vanderelst in 1908 (E), brouwerij Meurice (F).  

B 
E 

F 
D 

C 

A 

Afb. 31:  MGI-kaart: 1932-1934. 
   Bron: Michiels, R., thesis: Sint-Truiden: Stedelijke  
morfologie,1981, Diepenbeek: Machiels Robert. 



 65 Afb. 32: Topografische kaart: 1978.  
  Bron: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be.  

 

1 

2 

3 
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TOPOGRAFISCHE KAART 1978 
 
De halmaalwijk (1) wordt in 1953 gebouwd, bestaande uit 59 eengezinswoningen en 2 
duplexwoningen. Twee jaar later wordt de Koekewijk (2) gebouwd, met 112 
eengezinswoningen, 4 winkelhuizen en 6 bejaardenwoningen.   
Aan de overzijde van de Grevensmolenweg zijn er inmiddels woningen gekomen.  
De laatste fase van de tuinwijk wordt er in 1950 bijgevoegd. Naast de tuinwijk telt Nieuw 
St.truiden (3) nog enkele andere wijken. Zo wordt aangrenzend de Kleine en Grote Brede 
Akker bijgebouwd. Grenzend in het noordoosten wordt de wijk Guvelingen (4) in 1980 
gebouwd. Guvelingen hoort niet meer bij Nieuw Sint-Truiden.   
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HUIDIGE SITUATIE TUINWIJK 
 
De tuinwijk ligt ten noord-westen van het stadscentrum. Het spoor scheidt de twee gebieden.  
Tussen de wijk en het centrum ligt de Stationswijk. Deze is net voor de Tuinwijk gebouwd en 
heeft waarschijnlijk de richting aangegeven voor het uitbreiden van de nederzetting. In het 
noorden is Nieuw St.Truiden verder uitgebreid met erlangs de wijk Guvelingen. Aan de 
andere zijde is nog steeds landbouwgrond. Er zijn enkel woningen gekomen aan de andere 
kant van de Grevensmolenweg.  
De wijk wordt verbonden met de stad door de Gorsemweg. Er is een busverbinding die rond 
de Tuinwijk loopt, er zijn bushaltes op de Gorsemweg, de Sportlaan en de Grevensmolenweg. 
Onderaan de wijk zijn enkele gemeenschapsvoorzieningen. De kerk en het wezenhuis 
dateren reeds van in de jaren ’30. De lagere school van St.Rita is een deel van het wezenhuis 
en een uitbouw ervan. Langs de kerk bevindt zich de parochiezaal, waar ook de Chiro zijn 
activiteiten houdt. In die buurt zijn er nog twee scholen opgericht, waarvan één de 
kleuterschool St.Rita en de andere de basisschool Klavertje Vijf, die het grootste gedeelte 
onderaan de tuinwijk inneemt. De kinderen van de wijk kunnen gemakkelijk te voet of met 
de fiets naar school. Een middelbare school is in de stad te vinden.  
De gronden tussen de tuinwijk en het stadscentrum zijn opgevuld met woningen.  
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Afb. 33: Kleurenortho  
  Bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/kleurenortho 

 

Grote Brede 
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Kleine Brede 
Akker 

Tuinwijk  
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NIEUW SINT-TRUIDEN EN GUVELINGEN 
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1971: Aanhechting van Halmaal en Kerkom-bij-Sint-Truiden.  
1977: Aanhechting van Brustem, Duras, Gelmen, Velm en 

 Zepperen en het gehucht Kortenbos van Kozen.  

 

Afb. 34: Demografische ontwikkeling 
  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Truiden.  
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W O N I N G N O O DW O N I N G N O O DW O N I N G N O O DW O N I N G N O O D   
 
 
Dat er nood aan woningen was na WO1 blijkt uit het feit dat Sint-Truiden, in het begin van de 
20e eeuw uitbreidt naar het noorden. Tal van wijken, waaronder de Tuinwijk, ontstaan buiten 
de oorspronkelijke omwalling.   
Aan de hand van enkele statistieken van inwonersaantallen van Sint-Truiden, wordt het 
duidelijk dat er een tekort aan woningen was.  
In 1920 telt Sint-Truiden 15.355 inwoners. Rond die periode zien we geen merkwaardige 
dalingen of stijgingen in het bevolkingsaantal. Toch is er nood aan woningen. Dit vindt mede 
zijn redenen in de veranderde leefomstandigheden en veranderingen in de 
gezinssamenstelling.  
In 1920 zijn er reeds 459 woningen te weinig, rekening houdend met het aantal gezinnen en 
het aantal aanwezige woningen. Tevens zijn er 500 huizen te kort voor huisgezinnen en 
soldaten die niet in St.Truiden verblijven, maar er zouden moeten wonen. Ook door de vele 
huwelijken zullen er over enkele jaren zo’n 650 woningen te kort zijn. In 1922 zijn er 120 
huwelijken geweest. De helft van deze nieuwe gezinnen woont op een kamer, de andere 
helft heeft een huis of is naar een andere stad uitgeweken. In totaal wonen er zo’n 146 
gezinnen op een kamer. Het aantal kinderen is sinds de oorlog wel verminderd, maar dat 
neemt niet weg dat het aantal huwelijken verdubbeld is. Van 1911 tot 1922 worden er per 
jaar 315 à 433 kinderen geboren. Een laatste oorzaak zijn de vele bestaande woningen die 
onbewoonbaar zijn en eigenlijk afgebroken zouden moeten worden.  
Door het grote woningtekort worden er ook woningen opgericht door particulieren en 
aannemers. Anderzijds blijft het bevolkingscijfer nagenoeg op hetzelfde peil van de vorige 
jaren. Twintig Jaar later is er echter een woningovervloed. Dit is te merken in de wijk 
St.Gangulfus, waar niet alle woningen verhuurd worden in 1937. Deze intensieve bouw van 
woningen heeft voor gunstig gevolg dat enkele krotwoningen verdwijnen.  
Doordat er te veel woningen gebouwd worden en tevens door de oorlogsomstandigheden, 
breekt in 1940 een periode aan dat de opbouw van huizen stilvalt. Tijdens het jaar 1942 wordt 
ervaren dat plaatselijke woningnood scherpe vormen aanneemt, zover dat 
woongelegenheden opgepropt geraken met verschillende gezinnen en andere gezinnen zijn 
ondergebracht in gebouwen die zich allerminst tot een degelijke huisvesting lenen. Dit vindt 
ook zijn oorzaak in het feit dat het bevolkingscijfer een stijgende lijn vertoont. Ook in de 
tuinwijk zijn er huizen waar koolputters een week verblijven, logementhuizen noemt men dat. 
In 1950 kent Sint-Truiden een derde groeifase. De Samenwerkende Maatschappij staat in 
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voor de uitbouw van verschillende wijken buiten de stadswallen. Er dienen een 100’tal 
woningen gebouwd te worden om in het woningtekort te voorzien.  
In 1972 kent het bevolkingscijfer een stagnatie. Dit kan verklaard worden doordat mensen 
uitzwermen naar de omliggende gemeenten waar goedkopere gronden voorhanden zijn. 
Toch is er nog woningnood. Meer gezinnen dan vermoed zijn gevestigd in krotwoningen, 
waarvan de eigenaars herstellingen weigeren uit te voeren, maar toch schandalige 
huurprijzen vragen. De gezinssamenstelling kent ook een verandering. De gezinnen zijn kleiner 
geworden door de daling van het geboortecijfer. Enkele jaren terug telde een gezin 6 
personen, nu is dat 3 à 4. Voor hetzelfde bevolkingsaantal zijn er dus meer woningen nodig. 
Het aantal gezinnen blijft wel groeien omdat er een groot percentage jongeren is. 
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DE TUINWIJK STEDENBOUWKUNDIG 
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Fig.35: Aanduiding van de verschillende fasen  
Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk:  
          1922: door bouwmeester Deroeck 

 

1921 (216 woningen) 

1927 (32 woningen) 

1929 (39 woningen) 

        1950 (26 + 10 woningen) 
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I NI NI NI N L E I D I N GL E I D I N GL E I D I N GL E I D I N G     
 
Aan de hand van dit hoofdstuk kan de stedenbouwkundige evolutie van de Tuinwijk 
geschetst worden. Omdat de Tuinwijk in verschillende fases gebouwd is, is het noodzakelijk 
hier helderheid in te brengen en er een logisch verhaal van te maken. Een vergelijking van 
de verschillende bouwfases brengt een inzicht in de samenhang van de wijk en de 
ontwerpmethodes waarop deze geënt zijn.  
 
 
Na de Eerste Wereldoorlog is er een groot woningtekort in St.Truiden (zie hoofdstuk: De 
geschiedenis van (Nieuw) St.Truiden). De Samenwerkende Maatschappij Nieuw St.Truiden, 
gesticht in 1920, tracht hieraan een oplossing te bieden. Een nieuwe wijk zal gebouwd 
worden voor minderbedeelde gezinnen of gezinnen die in krotten wonen.  
 
DE VERSCHILLENDE FASES 
 
De nieuwe wijk wordt in vier fasen gebouwd. Kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1921, begint 
men met de bouw van de eerste en meteen ook de grootste fase. In het voorontwerp 
voorziet men 419 woningen. Maar men realiseert er uiteindelijk slechts 216, met de gedachte 
later verder uit te breiden.  Door de stopzetting van het bouwen blijft de wijk in het noorden 
onafgewerkt.  
De wijk ligt afgezonderd van de stad en dit heeft heel wat nadelen. Daarom wordt er in 1927, 
door het bouwen van 32 woningen, uitgebreid richting het stadscentrum (naar het zuiden).  
De kerk, de scholen en het speelplein, voorzien in de eerste fase, worden nooit gerealiseerd. 
Daarom begint men in 1929 met de opvulling van deze braakliggende gronden, door het 
bouwen van 39 huizen.  
In een laatste fase, in 1950, wordt voor de afwerking van de wijk gezorgd in het noorden. 
Door de bouw van  26 (+10) huizen wordt de wijk nu afgezoomd.   
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Fig. 36: Ligging t.o.v. de stad, met aanduiding van de bestaande wegen en spoor.  

             Bron: MGI-kaart 1932-1934. 
Fig. 37: Zicht op het tramspoor op de Gorsemweg.  

Bron: Heemkundige Kring.  
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1 9 2 11 9 2 11 9 2 11 9 2 1     
    

HET PERCEEL  
 
In de eerste plaats gaat de Maatschappij op zoek naar een geschikt terrein. Het is vooral 
belangrijk een stuk grond te vinden met een geringe aankoopprijs. Zo is het mogelijk om later,  
als de huizen eenmaal gebouwd en bewoond zijn, de  huurprijzen zoveel mogelijk te drukken. 
Omdat de stadsgrond in vergelijking met het omliggend gebied veel duurder is, is het 
vanzelfsprekend dat de wijk zich buiten de stad vestigt, omgeven door veld, in volledige 
afzondering van de stad.  Bovendien heeft men een zeer groot gebied nodig om 200 à 400 
huizen te bouwen en misschien later nog meer. Zo’n gebied is niet te vinden in de stad zelf.   
 

“Men kon moeilijk de Tuinwijk op 
de grote markt aanleggen”, 

aldus burgemeester Cartuyvels. (*) 
 
Bij de keuze van de grond wordt er rekening gehouden met de richtlijnen van de wet van 
1919 van de Nationale Maatschappij voor goedkope Woningen en Woonvertrekken (zie 
hoofdstuk Nationale Maatschappij). Er wordt daarom grond gezocht langsheen bestaande 
wegen met water-, riool-, gas- en elektriciteitsleidingen. Op 18 oktober 1921 beslist de 
algemene vergadering van de Samenwerkende Maatschappij grond te kopen op ‘het 
Gorsumveld’. Het gebied wordt langs twee zijden omsloten door de reeds bestaande 
Grevensmolenweg en de Steenweg op Gorsum. In deze periode ligt er langs de Steenweg 
naar Gorsum een buurtspoorweg van St.Truiden naar Herk de Stad. Daar ligt de reden van 
de enorme breedte van de weg, zoals we die nu nog ervaren.  In het zuiden wordt de wijk 
begrensd door een weide, niet in het bezit van de maatschappij.   
Het ligt in de aard van de Samenwerkende Maatschappij om landbouwgrond aan te kopen 
i.p.v. bouwgrond.  Zo’n terrein wordt dan op staatskosten uitgerust met wegen en andere 
voorzieningen. De terreinen die de wijk omzomen en aan bestaande wegen grenzen zijn 
duurder en kopen ze niet aan, daar komt dan privé-bouw op. 
Het gebied is 19ha, 76aren, 40caren groot en braakliggend, er staan enkel wat bomen op. 
Omwille van zijn mooie landelijke omgeving springt het stuk grond in het oog. Het voordeel 
van deze locatie is de aanwezigheid van het station op loopafstand en het stadscentrum op 
10min.  De nieuwe wijk wordt namelijk vooral gebouwd voor de talrijke mijnwerkers van die 
tijd.  Via het station kon er een gemakkelijke verbinding gemaakt worden tussen de wijk en  

(*) Vergadering Samenwerkende Maatschappij Nieuw St.Truiden: 8 maart 1922: 
reactie op een klacht dat de grond niet geschikt zou zijn. Bron: archiefboekje.  
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          Winkelierhuis 
 

Afb. 38: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922:  
              door bouwmeester Deroeck. 
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de mijnen in Limburg. (spoorlijnen: zie hoofdstuk Geschiedenis van(Nieuw) St.Truiden) In 
St.Truiden werd er een mijnschool opgericht in 1912, omdat er grote nood was aan een 
degelijk vakonderwijs. In de wijk wonen er ook vooral fabrieksarbeiders. In de buurt van het 
station bevinden zich fabrieken zoals de sigarenfabriek en de suikerfabriek. 
 
HET VOORONTWERP 
 

Het plan wordt opgesteld door Jos Deroeck, een urbanist en 
bouwkundige uit Antwerpen.  
Op het nieuwe perceel worden een 8’tal nieuwe, rechte 
wegen aangelegd. Hierin is een zekere hiërarchie terug te 
vinden. Zoals Unwin (cfr.tuinwijkgedachte) beoogt wordt er 
een centrale as doorheen de Tuinwijk aangelegd, dit is de  
Middenlaan (AB). Ze heeft een breedte van 15m, met aan 
beide zijden een ‘wandelplaats’ van 5m. Ze is noord-zuid 
gericht en loopt evenwijdig met de twee begrenzende 
straten aan de buitenzijde, de Steenweg naar Gorsum en 
de Steenweg naar Grevensmolen. De andere wegen 
ontstaan door een verbinding te maken van de 
Grevensmolenweg of de Gorsemweg met de Middenlaan. 
Ze lopen echter niet over de ganse breedte van de wijk, 
maar verspringen wanneer ze de Middenlaan snijden. De 
zijstraten hebben een breedte van 10m à 12m, waarvan de 
rijbaan steeds 5m inneemt. Omdat de wijk bovenaan 
verbreedt, wordt er een evenwijdige met de Middenlaan 
aangelegd. Deze straat versmalt rond het speelplein, zodat 
dit enkel bereikbaar is door wandelpadjes die tussen de 
huizen lopen (cfr.Unwin).  Enkel de achtertuintjes van de 
aanliggende woningen komen op het speelplein uit. Zo kan 
het de veiligheid bieden die spelende kinderen nodig 
hebben.   
Dat de Middenlaan van groot belang is, verklaart waarom 
deze soms verbreedt en in het midden en op het einde 
ruimte voorziet voor een plein. Het plein onderaan (7) wordt 
geaccentueerd door het scheef plaatsen van de woningen.  

A  

B 

Afb. 39: wegen en knooppunten van pleinen.  
Afb. 40: pleintje onderaan. Bron: Heemkundige Kring.  
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8 Afb. 41: aanduiding van interessante plekken in het ontwerp.  
Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922:  
              door bouwmeester Deroeck. 
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Men voorziet 419 huizen in de nieuwe wijk. De woningen zijn allen eengezinswoningen. De 
winkelierhuizen (2) situeren zich op het einde van de straten. Op het plan van het 
voorontwerp worden 13 winkelierhuizen getekend. Er is slechts één winkelierhuis dat als 
alleenstaande woning voorkomt. De nieuwe nederzetting is zelfvoorzienend, de 
winkelierhuizen zijn voornamelijk kruidenierswinkeltjes. Ze mogen niet voor drankslijperij 
aangewend worden.  
 

“In de winkelierhuizen werden er specerijen verkocht. Ze draaiden heel goed, er werden 
zelfs winkeltjes opgericht in andere types. Wanneer er in het jaar 1976 echter een 

grootwarenhuis gebouwd wordt, nemen de klanten af en sluiten de winkeltjes één voor 
één. Men werkte met een couponsysteem. Zo konden de klanten sparen voor 

bijvoorbeeld een lessenaar, bij het kopen van Fordkoffie. Dit was de enige reden waarom 
de mensen nog klant bleven nadat het grootwarenhuis er was, maar dit duurde niet lang.” 

Alice Putzeys en Marcel Mathijs, bewoners Tuinwijk.  
 

“Op de wijk kon je alles krijgen, behalve kleding. Er was zelfs een stovenwinkel.” 
Elsa Vanoirbeeck-Pallen, bewoonster Tuinwijk.  

 
Toch ging de Samenwerkende Maatschappij er oorspronkelijk vanuit dat de winkelierhuizen 
kleinschalig bleven en dat er op de omliggende bouwgronden de nodige kleinhandel zou 
gevestigd worden.  
Van de kleine huisjes worden er16 getekend op dit plan. De kleine huisjes bevinden zich rond 
het gemeenschappelijke plein, het Rusthofplein (5), een rustige plek, waar de woningen 
enkel voorzien zijn voor alleenstaanden en ouderlingen.  
De voorgevel van de woning ligt meestal parallel met de straat. Bij uitzondering zijn ze 
gedraaid, zoals bijvoorbeeld onderaan gebeurt (8): drie woninggroepen staan gedraaid ten 
opzichte van de straat. Dit refereert terug naar de tuinwijkgedachte van Unwin: de straat 
krijgt zo een trechtervorm. Omdat de overzijde van de straat nog niet bebouwd is, is van die 
trechtervorm nog niets te merken. 
De woningen zijn steeds in blokken gebouwd. De meeste blokken bestaan uit 2 (95x) of 4 
(41x) aaneengeschakelde huizen, eventueel grenzend aan een winkelierhuis. Maar er zijn 
ook blokken van 3 en 6 huizen. De woninggroepen zijn gevarieerd ingeplant.    
Op afbeelding 42 zijn de bouwblokken in het rood aangeduid, zodat het groen in de wijk 
duidelijk wordt. Het aanbrengen van beplantingen in de wijk zal deze verlevendigen en 
verfraaien. Dit gebeurt door het planten van bomen langs de wegen, door pleinen aan te 
leggen en door elke woning een voor- en/of achtertuin te geven. Ook worden de woningen 
sporadisch achteruit geplaatst (6) zodat extra groen en zichten op de zijgevels het 
straatbeeld vullen (cfr. Unwin). 



 85 
Afb. 42: Bouwblokken versus open ruimte.  

Afb. 43: Aanplantingen langs de weg. Boven: Augustijnenstraat. 
                                 Onder: Middenlaan. Bron: Heemkundige Kring.  
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Het plein, gelegen in het midden van de wijk, vormt het centrum (3), waar het 
gemeenschapsleven geconcentreerd wordt. Er bevinden zich een kerk en twee scholen. Op 
deze plaats is heel wat groen voorzien.   
Waar er geen woningen staan, zijn er groene perkjes. Er wordt steeds groen, als perkje (1) of 
voortuin, voorzien aan één zijde van de straat, dat wisselt van zijde. Op de bestaande 
Steenwegen naar Gorsum en Grevensmolen hebben alle woningen een voortuintje. Dit is 
logisch omdat men nog niet weet wat er aan de overkant gebouwd gaat worden.  
Ongeveer de helft van de woningen is op de rooilijn gebouwd, de andere helft heeft naast 
een grote achtertuin ook nog een voortuintje. Opmerkelijk is dat de winkelierhuizen nooit een 
voortuintje hebben en dat op het Rusthofplein alle woningen een redelijk diepe voortuin 
hebben maar een relatief kleine achtertuin in vergelijking met de andere woningen. 
De bouwblokken die door de eerste indeling van straten en pleinen ontstaan, zijn allen 
verschillend van vorm. De meesten zijn langwerpig en lopen van noord naar zuid. Het 
bouwblok is langs 2, 3 of 4 zijden omsloten door woningen. De open zijde(n) worden ingevuld 
met groene stroken (4). Het overgrote deel van de huizen krijgt door de vorm van het 
bouwblok een OW-oriëntering. Dit werd zo voorgeschreven in de wet van 1919 (zie hoofdstuk 
Nationale Maatschappij). De overige woningen die aan de smalle zijde liggen krijgen een 
noord-zuid-oriëntering.  

Afb. 44: Omsluiting van een bouwblok  
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De percelen van de woningen zijn langgerekt. De woningen in een bouwblok staan op een 
perceel met een breedte gelijk aan de breedte van de woning, deze aan de zijkanten van 
het bouwblok hebben een breedte van enkele meters meer. De lengte van de percelen is 
nogal variërend. De middelste percelen zijn niet toegankelijk van op de straat. In een 
bouwblok grenzen steeds 2 percelen aan elkaar langs de achterkant.  
De densiteit werd door Unwin vastgelegd op 25 tot 30 wo/ha, in de Tuinwijk van Nieuw 
St.Truiden is deze 21 wo/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 45: Percelering van de  bouwblokken 
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Op de kaart van Nolli zijn de bebouwingen in het wit gekleurd en de open ruimten in het 
zwart. Er zijn duidelijke lijnen uit af te lezen waar de straten zich bevinden. Al zijn de dwarse 
straten minder waarneembaar. Zo lijkt de rechterkant één bouwblok te zijn omdat er zich 
geen woningen bevinden aan deze dwarse straten.  In het midden van de wijk verbrokkelt 
een lijn, daar situeren zich grotere gebouwen en worden de woningen anders ingeplant. 
Hierboven is een zeer open gebied, waar het speelplein zich bevindt.  
De dichtheid is overal hetzelfde. De meeste woningen zijn in kleine groepjes samengebracht. 
De grotere groepen woningen liggen verspreid over het gebied. Toch worden ze zo 
ingeplant dat ze naast of tegenover een andere grote groep staan. 
 

Afb. 46: Kaart volgens Nolli 



 89 

 

Afb. 47: Aanduiding van (niet) gebouwde gedeelte.   
Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922: 
door bouwmeester Deroeck 

 

* 
  Grevensmolen 
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UITEINDELIJK UITGEVOERD 
 
De uitvoering gebeurt door de aannemer Frans Claes uit St.Truiden, gekozen door een 
publieke aanbesteding. In 1922 begint men met de uitvoering van een 200’tal huizen. Men 
baseert zich op het plan van het voorontwerp en men zal later wel zien waar de werken 
zullen stoppen.  
Er worden uiteindelijk slechts 216 huizen (214 van het voorontwerp + 2 extra), i.p.v. 419 zoals op 
het voorontwerp getekend, gebouwd, o.w.v. omstandigheden ‘vreemd’ aan de 
maatschappij (een geldkwestie). Het meest noordelijke deel van het voorontwerp valt weg, 
dat is alles wat boven de rode lijn ligt op afb. 47. Dit grote deel blijft braak liggen. Het is nog 
steeds eigendom van de Samenwerkende Maatschappij en wordt voorlopig niet verder 
verhuurd of verkocht. De  kuilen van de uitgedane bomen worden wel reeds gedicht zodat 
er eventueel later toch nog verder kan gebouwd worden. Want er is nog steeds een  
woningtekort.   
Daarenboven worden de kerk, de scholen, het speelplein en de groene pleintjes (in het rood 
gekleurd op afb. 47), ook niet uitgevoerd. Deze  ruimtes laat men braak liggen met de 
intentie ooit deze faciliteiten te bouwen. De wetgeving in België zegt dat de 
initiatiefnemende maatschappij alle voorzieningen niet zelf mag realiseren. De maatschappij 
voorziet op de wijk wel terreinen voor eventueel speelpleinen, scholen en kerken, maar een 
andere instantie (bv. de stad en haar financiële draagkracht) moet het initiatief nemen de 
werken uitvoeren. Uiteindelijk wordt er hieraan nooit begonnen en tovert de Maatschappij 
deze gronden om in vruchtbare moestuinen, die verhuurd worden.  

 

Afb. 48: Aanpassing van het voorontwerp: 2 extra woningen.  
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DE INFRASTRUCTUUR 
 
Nadat de woningen waren opgetrokken, was het nog steeds wachten op de aanleg van de 
wegen, de riolering, de waterleiding en de verlichting. De bewoners beweerden te wonen in 
de ‘verwoeste gebieden’. Omdat de situatie zo slecht was, werd er in volle winter 1925 
‘assche’ gestrooid op het voetpad om zo de straten klaar te maken voor het aanleggen van 
een stenen weg, die er pas in 1928 zou komen.  
De Tuinwijk zou worden voorzien van een artesische waterput met zelfbewegende elektrische 
pomp en waterbak, groot genoeg om de wijk altijd water te bezorgen en zelfs een kleine 
voorraad te voorzien in geval de pomp het zou laten afweten. Met de goedkeuring van de 
burgemeester wordt de waterleiding van de stad gebruikt in het nieuwe kwartier. In 1926 is 
deze al uitgebreid tot aan de ingang van de Tuinwijk.  
De afloop van de rioleringen zou achter de Grevensmolen (zie afb. 47) geschieden met de 
nodige zuiveringstoestellen. 
In 1929 kunnen de huizen eindelijk verbonden worden met de riolen en het water, hetgeen 
voor de verkoop van de huizen en voor de openbare gezondheid van de wijk goed is.  
De elektrische leiding en de gasleiding worden in 1926 gerealiseerd. De gasmaatschappij 
bekostigt zelf de leidingen die de verbinding maken van de stad met de Tuinwijk. De 
leidingen in de wijk worden betaald door de gasmaatschappij en het gemeentekrediet. Men 
kiest gas voor onder andere het fornuis i.p.v. elektriciteit omwille van praktische en geldelijke 
redenen. De eindoplevering gebeurt in 1927. 
Volgens de Wet Brunfaut (zie hoofdstuk Nationale Maatschappij) worden de wegen, de 
riolering en de waterleiding terugbetaald door het Ministerie van Openbare Werken. De 
grond van de straten zal gratis worden afgestaan aan de Maatschappij. De gemeente heeft 
beslist voor veel te investeren: 1/6e door de staat, 2/6e door de provincie en 3/6e door de stad 
en de Maatschappij Nieuw St.Truiden. Dit is van het hoogste belang voor de wijk. Het 
onderhoud en de uitbreiding van gasleidingen en het elektrisch net komt ten laste van de 
stad.  
In 1926 wordt de kade van de tramhalte gebouwd.  De mijnwerkers gebruiken de tram om 
naar Herk-de-Stad te reizen en zo naar de mijnen te gaan. (zie hoofdstuk De geschiedenis 
van (Nieuw) St.Truiden) 
In datzelfde jaar worden er nog planten aangekocht voor de verdere beplanting van de 
Tuinwijk. Deze schiet weelderig op. De groenvoorzieningen zullen dan ook geleidelijk elk jaar 
voortgezet worden.  
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Om aan de Tuinwijk in het mate van het mogelijke de nadelen te ontnemen, te wijten aan  
de afzondering van de stad, wordt bepaald dat men afstapt van het oorspronkelijk plan dat 
een uitbreiding voorzag in de richting van Gorsum en wordt er besloten de wijk met de stad 
in verbinding te brengen. De Samenwerkende Maatschappij wil de ‘verbannen bewoners’ 
op gelijke voet met de medeburgers behandelen, zodat er weldra niet het minste 
onderscheid gemaakt kan worden tussen stad en Tuinwijk.  
De woningen zouden kunnen betrokken worden door officieren, onderofficieren en 
onderwijzend personeel, met het oog op het onderbrengen van de Pupillenschool op 
Saffraenberg in 1927.   
De Nationale Maatschappij geeft toestemming om hetgeen onbebouwd gebleven is, de 
overige 9ha 99a 14ca van het Gorsumveld, te verkopen. Van deze grond zal nog een strook 
moeten gebruikt worden voor de afwerking van de Tuinwijk. Daarom besluit de raad het 
verste gedeelte, 5ha, onmiddellijk publiek te verkopen, en na afbakening ook de rest van het 
overblijvende gedeelte. In afwachting tot die afwerking worden de braakliggende gronden 
omgetoverd tot hofjes, die verhuurd worden. Met de opbrengst van deze verkoop is het 
mogelijk geschikte en korter bij de stad gelegen gronden aan te kopen om de wijk met de 
stad te verbinden. De grond wordt uit de hand verkocht aan de stad. In 1927 wordt  3 ha 99a 
14ca aangelegd als Stedelijk sportplein, tevens een plek voor het geven van feestelijkheden. 
Dit kan niet anders dan gunstig zijn voor de wijk. Het sportplein is toegankelijk via de 
Grevensmolenweg.  

Afb. 49: Stedelijk sportplein, anno 2008.  
Bron: site stad St.Truiden.  
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Afb. 50: Topografische kaart: Ligging t.o.v. het centrum.  
Aankoop goederen Muls en Knops.  
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HET PERCEEL 
 
De goederen Knops en Muls worden aangekocht om de verbinding met de stad te 
realiseren. Via de reeds bestaande Gorsemweg en het tramspoor zal de nieuwe toevoeging 
aan de wijk met de stad verbonden zijn.  
Op het goed Muls staat een huis, dat in 1928 wordt afgebroken. Dit gebied wordt ter plaatse 
het Klein Hoerenveld genoemd. Voor de openbare verkoop is het verdeeld in 7 loten, in 
totaal gaat het over een oppervlakte van 91a 56ca.  
Op het goed Knops bevinden zich 13 huisjes, een loods, een artesische put, enkele 
fruitbomen en een nijverheidsgebouw. De fruitbomen op het gebied Knops worden publiek 
verkocht, want het behoud ervan zou niet winstgevend zijn. De huizen en de loods hebben 
geen waarde en zullen afgebroken worden. De materialen voortkomende van deze afbraak 
worden gebruikt voor de opbouw van de huizen. Hun verlies wordt gecompenseerd door 
eventueel het nijverheidsgebouw te benutten en door de waardevermeerdering van de 
huizen van de wijk door de wijk-stadsverbinding. Op het einde van het terrein bevindt zich de 
spoorlijn. 
Een ander voordeel van de uitbreiding in zuidelijkere richting is de bekostiging van straten, 
riolen en waterleidingen, die minder zal bedragen. Er is reeds een steenweg van groot 
verkeer tussen Sint-Truiden en Gorsum. Er worden geen nieuwe wegen aangelegd op het 
terrein en het is mogelijk op het openbaar rioolnet aan te sluiten. Een gasleiding is reeds 
aanwezig en elektriciteitsleidingen liggen op 7m afstand. 

        

SPOOR 

TUINWIJK 

STATIONSWIJK 

Afb. 50: Zicht op de percelen Muls en Knops │ Luchtfoto 1925.  Bron: Heemkundige Kring.  
 

MULS 

KNOPS 
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Type G 
 
Type C 
  

Fig. 51: Inplanting 32 woningen: 1927  
Bron: Algemeen plan voor de plaatsing van de waterleiding. Onderneming J.Lorent.  

  

SPOOR 
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HET ONTWERP 
 
Om de kosten te beperken en het werk te vergemakkelijken zal de Nationale Maatschappij 
de plannen van de woningen en studies maken en het toezicht van de werken doen. 
Bouwmeester Seroen wordt aangesteld om de plannen van de verkaveling van het goed te 
maken en deze van de verscheidene woningtypes. De plannen worden voorgelegd aan de 
Nationale Maatschappij.  
Op een oppervlakte van 91a 56ca worden er 23 woningen gebouwd langsheen de weg van 
groot verkeer St.Truiden – Gorsum en 9 langsheen de Houtstraat (nu R.Lambrechtsstraat).  
Deze wegen zijn bestaan reeds. Hieruit volgt dat er een densiteit is van 35wo/ha, wat meer is 
dan 21wo/ha van de eerste fase.  
Het centrum van de wijk blijft nog steeds het centrale plein.  
De aannemer, Jules Lorent, bouwt 2 types, type G en C. Ze worden geschakeld in groepen 
van 3 of 2 G’s, met aan weerskanten een C. Tussen deze woninggroepen is een open ruimte 
gelaten van 5m. Type C ligt, ten opzichte van de gevel van G, iets meer naar achter. In de 
Houtstraat liggen de voorgevels op de rooilijn, deze woningen hebben geen voortuintje en 
dragen niet bij tot het groen in de straat. Op de Grevensmolenweg hebben de woningen dit 
wel, waardoor ze verspringen ten opzichte van de woningen in de Houtstraat.   
De 2 woningen op de hoek zijn gedraaid ten opzichte van de straat. Dit gebeurde reeds 
eerder met de woningen er tegenover bij de eerste fase, zo krijgt de straat die trechtervorm 
waarover eerder werd gesproken (cfr. Unwin).  
De percelen zijn langgerekt. De middelste woningen hebben een perceelsbreedte gelijk aan 
de breedte van de woning. Deze zijn niet toegankelijk van op de straat. De buitenste 
woningen hebben een perceelsbreedte gelijk aan de breedte van de woning plus 2,5m. De 
perceelsdiepte is vrij verschillend.  
De voorlopige oplevering gebeurt in 1928. 
 
DE INFRASTRUCTUUR 
 
Op het goed Knops is er reeds een gasleiding. Er ligt een elektriciteitsleiding op een afstand 
van 7 meter.  
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OPRICHTEN VAN BIJGEBOUWEN 
 
In 1927 komen er aanvragen binnen voor het oprichten van bijgebouwen op de Tuinwijk 
o.w.v. sociale en financiële redenen. De huurwoningen zijn ondertussen koopwoningen 
geworden. De bewoners hebben verschillende ambachten en moeten in staat zijn hun 
beroep uit te oefenen door het toelaten van bijhorigheden van allerhande aard: 
werkplaatsen, bergplaatsen voor voertuigen, broeikassen, … . Als men dit niet zou toelaten 
zou de verkoop van de woningen stilvallen en de Maatschappij in financiële moeilijkheden 
komen.  
Er worden enkele richtlijnen opgesteld door de Nationale Maatschappij. Alle plannen zouden 
moeten worden opgemaakt door één architect en een goedkeuring moeten krijgen van de 
stadsingenieur G. Govaerts, zodat de bijgebouwen gebouwd worden in dezelfde trant en 
verkomen wordt dat het uitzicht van de wijk zou worden geschonden. De bijgebouwen 
moeten achter de woningen gebouwd worden, ervoor of opzij mag enkel in buitengewone 
gevallen.  
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HET WEZENHUIS 
 
De voorzitter van de Samenwerkende Maatschappij, tevens lid van het Bestuur der Burgerlijke 
Godshuizen, neemt in overweging het nijverheidsgebouw op het goed Knops, aan te kopen 
en het te gebruiken voor de oprichting van een wezenhuis. Eerwaarde heer Rovers, 
pastoordeken, lid van de Commissie van de Openbare Onderstand (C.O.O.), doet een 
ander voorstel. Hij wil een strook grond of liefst nog het goed Knops in zijn geheel aankopen, 
om er een wezenhuis met kapel, speelplaats, moestuin, boomgaard, een bewaarschool en 
een lagere meisjesschool op te richten.  Er gebeurt eerst een verkaveling van de grond. Een 
deel zal terug aan de stad verkocht worden om de weg te verbreden. Aan de C.O.O. wordt 
uiteindelijk niet het geheel, maar 1ha 74a 35ca grond verkocht.   
In 1930 bouwt de aannemer René Claes in opdracht van de C.O.O., een wezenhuis met 
kapel, scholen en klooster. De plannen worden getekend door de stadsingenieur G. 
Govaerts. Het wezenhuis zal aan de waarde van de Tuinwijk bijdragen en een schakel zijn 
tussen de stad en de Tuinwijk (op plan: zie afb. 53). Het art deco wezenhuis vormt de ‘poort’ 
naar de Tuinwijk Nieuw-Sint-Truiden. Daarom wordt de verkoop van de nodige grond aan de 
C.O.O. zonder veel problemen afgewerkt. Ook zal de verkoop de gedeeltelijke opbouw van 
de nieuwe huizen kunnen financieren. In 1934 wordt het wezenhuis in gebruik genomen 
onder het bestuur van de zusters Augustinessen.  
Momenteel is de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten er gevestigd. Veel later heeft 
het O.C.M.W. een deel van deze gronden terug verkocht aan de maatschappij om de eigen 
kantoren en een appartementsgebouw langs de Gorsemweg te bouwen.  
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“De kinderen kenden discipline, de ganse dag door, zelfs op school. 
Ze hadden een ander leven dan de kinderen van de wijk. Er was een 

opleiding Snit en Naad. “  
Zuster Josefa 

 
“Ook de heel kleintjes werden opgevangen. De zusters  moesten hen  

papflesjes geven enz. Er was een eigen kleuterklas. In het begin 
waren de kinderen echte wezen, dan veranderde dat en werden er 
ook verlaten of verwaarloosde kinderen opgevangen. De kinderen 

komen er via de Commissie van Openbare Onderstand (het  OCMW) 
terecht.” 

Zuster Johanna 

 
“ Samen met mijn twee zussen zat ik in het Wezenhuis, rond 1960. 
Om 7u stonden we elke ochtend op, dan gingen we naar de mis 
en dan kregen we ontbijt. Het Wezenhuis had een grote tuin, in 

de zomer moesten we er fruit plukken. Er werden reisjes 
georganiseerd door de C.O.O. naar de zee of de Ardennen. Één 
maal per week gingen we in bad, alle andere dagen wasten we 
ons in een bak. Drie keer per jaar mag je naar huis gaan, als je 

ouders dat wilden natuurlijk.” 
Els Vanwetswinkel-Punie 

 
 “Ik kom uit een gezin van 13 kinderen. Mijn moeder was ziek en kon 
niet voor ons allen zorgen. Ik ging naar het lager onderwijs in de 
St.Ritaschool (aan het Wezenhuis). Het middelbaar deed ik in de 
Urselinnen (in de stad). Het leven in het Wezenhuis was er niet zo 

slecht. Ik mocht in de stad naar school gaan, meehelpen en studeren 
in het klooster en we gingen op vakantie naar de zee. Het wezenhuis 

was in handen van het OCMW, de zusters zorgden voor de 
opvoeding. In 1968 werd het verkocht aan een jong koppel. Vanaf 
dan werden er ook jongeren toegelaten die iets uitgespookt hadden 
of die door de rechter geplaatst werden. Er zaten zelfs criminelen 

tussen!”  
Christiane Mathijs – 59 jaar 

Stadsarchief St.Truiden: Ghys, T. en Stevens, N., DVD: Hallo Micro: Truienaars vertellen hun levensverhaal, 2008.  
Afb. 52: Wezenhuis. Bron: Willy Ilsbroekx.  
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Afb. 53: Topografische kaart: Ligging t.o.v. het centrum.  
Aankoop goederen Muls en Knops.  

Percelen derde fase tuinwijk (1929) 
Wezenhuis (1930)   
Noodkerk (1931)   
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DE KERK 
 
De kerk, het speelplein en de scholen, voorzien in het centrum van de wijk, zijn nooit 
gebouwd. Er moest naar een andere oplossing gezocht worden voor de verwaarloosde 
zieltjes van de wijk.  
In de naaste omgeving van de Tuinwijk wordt er een stuk grond van 3ha 50a,  verworven 
door de E.E.P.P. Augustijnen. Zij hebben de intentie een stichting te verwezenlijken van hun 
orde en zullen overgaan tot het oprichten van een kerk. In 1928 vestigen de paters zich hier 
en begint de onderhandeling om een nieuwe parochie op te richten. Dat willen ze vooral om 
dan ook een apostolische school te vestigen voor de rekrutering van de orde. Maar die is er 
nooit gekomen. In 1929 beginnen de E.E.P.P. Augustijnen met de bouw van een noodkerk. 
Erlangs wordt de parochiezaal gebouwd. In 1948 wordt de parochie pas officieel erkend. In 
1955 wordt de nieuwe parochiekerk ingewijd ter ere van de H. Augustinus.  
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Brief, schrijver ontbekend. Bron: Willy Ilsbroekx.  
Fig.54: Noodkerk en Klooster der Paters Augustijnen (1930). Bron: Heemkundige Kring.  
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Afb.55: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922.  

Afb. 56:  Fig. C.2: Ontwerp fase 1929. 
               Bron: Plan: Gedeelte gelegen aan de kant van het Sportplein. 
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DE PERCELEN 
 
Pas in 1929 worden de braakliggende stukken van fase 1, bedoeld voor een kerk, scholen en 
een speelplein, opgevuld met woningen. Het speelt in het voordeel van de maatschappij 
deze gronden te benutten en er huizen op te bouwen gezien er nog altijd een gebrek aan 
woningen is. Ook worden er aan de Invalidenstraat en aan de St.Lutgardisstraat nog extra 
woningen gebouwd in de tuintjes van de reeds bestaande woningen. Dit is te verklaren door 
de analyse van bouwblokken van 1921. Sommige bouwblokken waren niet langs 4 zijden 
omsloten. De open zijde werd ingevuld door een groene strook, die nu vervangen wordt 
door woningen.   
Om het speelplein te bereiken werden er kleine straatjes voorzien die langs de achtertuintjes 
liepen, een kenmerk van de tuinwijkgedachte. Door het wegvallen van het speelplein, 
worden deze straatjes met elkaar in verbinding gebracht en vormen ze nu de 
St.Nikolaasstraat.  

 
HET ONTWERP 
 
In totaal worden er 39 woningen gebouwd door aannemer Jules Lorent.  
Het blijft duidelijk merkbaar dat de percelen voordien een andere bedoeling hadden. Het is 
een eerder vreemde invulling. De percelen van de reeds bestaande woningen moeten 
inboeten en nemen vreemde vormen aan, alsook de percelen van de nieuwe woningen. 
Het pleintje, op de hoek van de Middenlaan en de St.Ludgardisstraat, wordt ingenomen 
door 4 woningen. Op te merken valt dat de woningen hierlangs gelegen, het zicht op het 
plein verliezen en tegen de gevel van de nieuwe woning kijken!  

Het centrum van de wijk is op dezelfde plaats gebleven, 
de ruimte die er ooit was, is verkleind en wordt nu 
begrensd door een huizenrij. Hier bevindt zich nog 
steeds een plein, doch kleiner en anders ingedeeld. In 
het midden is nu een groene zone aangelegd. Waar er 
eerst groen voorzien was aan de school, is dit beperkt  
en zijn er tegenwoordig parkeerplaatsen.   
De woningen worden in grotere groepen gebouwd dan 
voordien, 3 groepen van 4 huizen, 4 groepen van 5 
huizen en 1 groep van 7 woningen. Ze zijn allen, 

uitgezonderd 1 groep, op de rooilijn gebouwd. Ze zijn een vervanging van de groene stroken, 
maar brengen zelf niets bij tot het groen in de straat. In 1930 gebeurt de eindoplevering.  

Afb.57: Foto Middenlaan. Bron: Heemkundige Kring. 
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Eigendom van de Maatschappij, af  
       te staan aan de stad St.Truiden 
Eigendom van de Maatschappij 
 

Afb.58: Vorige situatie: Braakliggende gronden van de Maatschappij.  
Bron: Kadaster: Tuinwijk van Nieuw St.Truiden: sectie G.  

Afb. 59: Nieuwe situatie: Liggingsplan voor het bouwen van 16 woningen  
voor de Maatschappij Nieuw St.Truiden, 1947, architect Radoux.  
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt de bouw van woningen, door de Samenwerkende 
Maatschappij, even stil. Wanneer deze gedaan is, wordt er verder voorzien in de oplossing 
van het woningtekort in Sint-Truiden.  
In de eerste fase, 1921, wordt er slechts de helft van de geplande woningen gebouwd, met 
de verwachting de wijk ooit nog verder te zetten richting Gorsum. Hieraan is nooit begonnen 
en ondertussen werd er een sportplein op de braakliggende gronden gebouwd. Om de 
Tuinwijk zijn nodige afzoming in het noorden te geven, gaat men in 1950 over tot het bouwen 
van een 20’tal woningen. De hofjes aan het sportplein gelegen, die in huur waren gegeven, 
worden opgezegd. 
 
VOORONTWERP: BOUWEN VAN 16 WONINGEN 
 
Architect Radoux L. maakt een voorontwerp voor het bouwen van 16 werkmanswoningen. 
Deze zullen gebouwd worden op de braakliggende gronden, die nog steeds in het bezit zijn 
van de Samenwerkende Maatschappij. Deze zijn gelegen tussen het sportplein en de meest 
noordelijk gebouwde huizen.  Ze hebben een oppervlakte van 23a 6ca en 8a 62ca, genoeg 
om 8 woningen op te vestigen. Voor de overige acht woningen worden er delen van 
percelen van reeds bestaande woningen gebruikt, gelegen tussen de St.Nikolaasstraat en de 
Middenlaan. Deze woningen hadden zeer diepe tuinen en die worden nu ingekort.  
De huizen hebben allen een O-W-oriëntering. De gevels zijn gericht naar de bestaande 
wegen, tussen de woningen en het sportplein is (nog) geen weg aanwezig.  
Op het einde van de Middenlaan komt een alleenstaande woning voor. De overige huizen 
worden gegroepeerd per twee, vier of vijf. In het verlengde van het Rusthofplein naar het 
voetbalterrein werden oorspronkelijk drie groepen van drie huizen voorzien. Deze zijn in het 
voorontwerp vervangen door twee groepen van vier en vijf huizen.  
Er zijn twee types, type C en D, ze kennen een verschil naar inplanting. Type C ligt verder van 
de straat en de gevel van type D verwijderd. Terwijl type D, behalve in de 
Grevensmolenweg, met de voorgevel op de rooilijn staat.  
Aan de bovenzijde blijft de wijk open en kent daardoor nog steeds geen mooie afzoming.  
Ook is er geen relatie gemaakt tussen de wijk en het sportplein. Hierin ligt waarschijnlijk de 
reden waarom dit plan niet verwezenlijkt is. Er wordt wel op dit plan verder gegaan voor het 
maken van een volgend ontwerp.  
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van de stad Sint-Truiden, af te 
staan aan de Maatschappij 
Op voorstel van Mr. Tack aan te 
kopen door Nieuw St.Truiden 
 

Afb.60: Kadastraal uittreksel 1949.  
Afb. 61: Voorstel plan van aanleg, architect Radoux, 1949.  
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VOORONTWERP: BOUWEN VAN 54 WONINGEN 
 
De Heer Tack, ingenieur en technisch bestuurder van de Nationale Maatschappij voor 
Goedkope Woningen en Woonvertrekken, geeft de opdracht de Tuinwijk dicht te bouwen. Er 
zou een nieuwe weg moeten komen langs het sportplein, die de Grevensmolenweg met de 
Gorsemweg verbindt. Deze weg, met de naam Sportlaan, krijgt een breedte van 10m, 
waarvan 2m stoep aan weerszijden.  
Mr. Tack doet ook het voorstel een aankoop van grond te doen, zodat er nog extra huizen 
kunnen worden gebouwd. De stad Sint-Truiden staat twee perceeltjes (   ) af aan de 
Samenwerkende Maatschappij Nieuw St.Truiden, met een totale grootte van 11a58ca.  
Op deze 2 percelen worden, door architect Radoux in 1949, 26 woningen ingeplant.  
16 Woningen worden langs de nieuw aan te leggen weg gebouwd, om zo de Tuinwijk te 
sluiten. Vier ervan worden langs de Grevensmolenweg gebouwd, en vier langs een nieuwe 
weg, de St.Nikolaasstraat. De woningen worden gebouwd in groepen van 2 (x1), 4 (x3) of 
6(x2) woningen. Deze langs de Sint-Nikolaasstraat nemen dezelfde percelen in als in het 
vorige voorontwerp. Geen enkele woning is op de rooilijn gebouwd, ze hebben allen een 
voortuintje.  
Vervolgens worden de mogelijkheden onderzocht om andere geschikte gronden aan te 
schaffen zodat er nog meer woningen gebouwd kunnen worden. Op aanraden van Mr. Tack 
wordt er een extra perceel (   ) aangekocht, aan de noordkant van de Sportlaan, met een 
oppervlakte van 18a 81ca. De Nationale Maatschappij is bereid zowel geldelijk als materieel 
behulpzaam te zijn. Om aan de eis, om de Tuinwijk dicht te bouwen, te voldoen is het nodig 
hierop ook woningen te bouwen.  
Op dit perceel worden 10 huizen gebouwd. Er is een groep van 6 woningen en 2 groepen 
van 2 woningen getekend. Ook deze woningen liggen niet op de rooilijn en hebben een 
voortuintje.  
Uiteindelijk verkent Radoux de mogelijkheid van het bouwen van nog eens 18 woningen. Het 
perceel op het sportplein langs de Gorsemweg wordt in percelen verdeeld van ongeveer 4 
aren. Er wordt een nieuwe weg voorzien die tussen de nieuwe woningen en het sportplein 
loopt. Deze woningen worden allen per twee gekoppeld. Ze hebben een grotere tuin dan 
de andere woningen. 
In totaal zouden er op deze manier 54 woningen kunnen worden gebouwd.  
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Afb. 62: Bouwen van 26 bijgebouwtjes. Architect Radoux 1950. 
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HET ONTWERP 
 
Door aannemer Joseph Coune worden op de open percelen 26 woningen gebouwd i.p.v. 
54. De bouw ervan moet binnen de kortst mogelijke tijd geschieden. De werken worden 
verdeeld in twee loten. Lot 1 voor het bouwen van 16 woningen (type 1), lot 2 voor het 
bouwen van 10 woningen (type 2).  
De groepering van de huizen gebeurt anders dan in het voorontwerp. Van de drie groepen 
van 4, 2 en 4 huizen zijn nu twee gemaakt van 5 woningen.  
De woningen staan niet op de rooilijn, ze hebben een voortuin van 4m lang.  
Bij elke woning is een bijgebouwtje voorzien, dat zich achteraan in de tuin bevindt. Dit is een 
nieuw element in de Tuinwijk.  
De densiteit bedraagt 39 wo/ha, wat meer is dan in de vorige fases.  
 
 
UITGEVOERD 
 
De woningen zijn anders gegroepeerd dan in het voorontwerp. De grote groep van 6 huizen 
wordt vervangen door twee groepen van 3 huizen.  
Naast de 26 woningen worden er nog 10 andere gebouwd, deze die ook te zien zijn in het 
voorontwerp. Er wordt echter steeds van ‘blok 26’ gesproken en in de statistieken van Nieuw 
Sint-Truiden worden de 10 woningen niet vermeld. Deze woningen zijn in dezelfde periode 
gebouwd, maar op privé-initiatief.   
In 1952 gebeurt de voorlopige oplevering. De aannemer heeft grote moeilijkheden 
ondervonden wegens het in de weg staan van 3 houten barakken, toebehorend aan de 
stad. Ze stonden in de weg voor de bouw van de laatste groep van 5 woningen. Ze zijn 
gebouwd toen er al sprake was van de bouw van 26 woningen. Deze houten noodwoningen 
werden pas in september 1950 verwijderd. De bewoner van het derde barak kan zijn woning 
in de Middenlaan weer betrekken. Dit huis had oorlogsschade opgelopen.  
Door de woningen op een lijn in te planten ontstaat er een duidelijke begrenzing van de wijk 
in het noorden.  
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Afb. 63: Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 
1922: door bouwmeester Deroeck 
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In 1972 worden er aanpassingen gedaan aan de wegen. Op de bestaande straatbedekking 
wordt een nieuwe wegverharding van 2 asfaltlagen gelegd. Dit op de Middenlaan, de 
Invalidenstraat, de St.Christinastraat en de Augustijnenstraat. Ook de breedtes van de wegen 
worden aangepast. De rijstroken worden breder gemaakt, met gevolg dat de voetpaden 
smaller worden, wat het beeld van de straat mee bepaalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Nationale Maatschappij van Nieuw Sint-Truiden start in 1985 met het bouwen van sociale 
woningen ter vervanging van enkele woningen op de wijk. Er worden vier woningen 
gebouwd op het Rusthofplein.  Architectengroep P.S.K. tekent de plannen. De werken 
worden uitgevoerd door J.Jacobs. Op het Rusthofplein worden nog drie andere woningen 
vervangen, maar dit gebeurt niet op initiatief van de Maatschappij.  
De in het geel gekleurde woningen op het plan, worden in 1995 vervangen door de 
Maatschappij. Bovenaan op de Middenlaan worden appartementen gebouwd. De andere 
vervangingsbouw bestaat uit eengezinswoningen. Ze zijn groter dan de originele woningen 
en steken er met de nok boven uit.  
Voorts wordt er op privé-initiatief op de Tuinwijk gebouwd. Tussen de Augustijnenstraat en de 
R.Lambrechtstraat zijn de open ruimten tussen de woningen allemaal opgevuld.  Een 
fenomeen wat in de rest van de wijk sporadisch voorkomt.                 

Afb. 64: Bron: Hier en nu: driemaandelijks informatieblad van de 
stad Sint-Truiden. Nr. 16, herfstnummer 1972. drukkerij West-Print.  
 



 113 Fig.65: Aanduiding van de verschillende fasen  
Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk:  
          1922: door bouwmeester Deroeck 

 

1921 (216 woningen) 

1927 (32 woningen) 

1929 (39 woningen) 

        1950 (26 + 10 woningen) 



 114 

B E S L U I T  B E S L U I T  B E S L U I T  B E S L U I T  /  H U I D I G E  S I T U A T I E/  H U I D I G E  S I T U A T I E/  H U I D I G E  S I T U A T I E/  H U I D I G E  S I T U A T I E                                                                                          

 
 
EVOLUTIE IN DE VERSCHILLENDE FASEN 
 
Vanaf 1927 worden de woningen met de voorgevel op de rooilijn gebouwd. Geen enkele 
woning springt nog naar achter zodat er geen zijgevels meer in de straat te zien zijn. Dit 
kenmerk van de tuinwijkgedachte wordt dus niet verder toegepast.  
De woningen hebben alle een voortuin, in de fase van 1929 werden die echter niet voorzien.  
Vanaf 1929:  
De woningen worden in grotere groepen gebouwd. Voordien kwamen vooral 
woninggroepen van 2 of 4 woningen voor. Nu verandert dat in groepen van 4, 5, 6 of 7 
woningen. Er wordt minder ruimte gelaten tussen de woninggroepen. Dit geeft een dichtere 
bebouwing wat een meer gesloten straatbeeld oplevert.  
De vormgeving van de woningen verandert in die tijd ook. Het grondplan is rechthoekig, er 
komen geen standaard achterbouwen meer voor.  
De woningen hebben nog steeds een achtertuin, maar deze is niet meer zo lang.  
De stratenstructuur is nog steeds dezelfde zoals getekend op het eerste plan in 1921. Er zijn 
door de jaren heen geen nieuwe wegen bijgekomen. De Middenlaan vormt nog steeds de 
centrale as door de wijk.  
Het centrale plein vormt nog steeds het centrum van de Tuinwijk, al zijn de 
gemeenschapsvoorzieningen nooit verwezenlijkt. Het niet uitvoeren van de kerk, het 
speelplein, de pleintjes en de scholen doet een afbreuk aan de tuinwijkgedachte die in het 
oorspronkelijke plan verwerkt zat.  
Het allereerste plan voorzag woningen tussen de Grevensmolenweg en de Gorsemweg. Het 
deel dat in het noorden niet gebouwd wordt, wordt opgevuld door het sportplein en 
privéwoningbouw. Het sportplein geeft een meerwaarde aan de wijk, de privéwoningen niet. 
Al wordt het sportplein enkel door leden gebruikt en is het afgesloten voor buurtbewoners die 
niet in de club zitten. Door de aangebrachte, hoge omheining, is het niet meer vrij 
toegankelijk. Het sportplein scheidt de twee gebieden van elkaar. Er is een duidelijk verschil in 
typologie tussen de privéwoningen en de woningen van de wijk. Vanaf de Tuinwijk zijn de 
privéwoningen niet waarneembaar daar de straat een knik maakt.  
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HUIZEN WORDEN LANGER 
 
In 1927 worden er toelatingen gedaan voor het bouwen van bijgebouwtjes. Als we de  
Tuinwijk nu bekijken, merken we op dat het aantal aanvragen gestegen is in de loop van de 
tijd. Oorspronkelijk waren deze bijgebouwtjes bedoeld voor beroepsdoeleinden. Er worden 
werkplaatsen, bergplaatsen voor voertuigen, broeikassen, enz. bijgebouwd. Omdat de 
leefomstandigheden veranderen wil de bewoner meer comfort en ruimte in de woning, 
waardoor de leefruimtes uitgebreid worden richting tuin. Van op straat is dit niet waar te 
nemen als de woning ook in de breedte is uitgebreid door bijvoorbeeld een garage. Maar 
wanneer dit niet gebeurt of wanneer de rooilijnen van de woningen verspringen is de 
verlenging wel op te merken.  
 
HET WINKELIERHUIS 
 
Niet alle winkelierhuizen worden nog als winkel gebruikt. Er is er momenteel nog slechts één 
op de Gorsemweg, een frituur. In de andere winkelierhuizen wordt de winkelruimte als 
woonruimte gebruikt, om zo de leefruimte uit te breiden. 
Toch bevinden er zich nog winkeltjes in de wijk. Deze worden opgericht in andere types van  
woningen of zelfs in de garage (kebabzaak). Zo is er een kinderdagverblijf, twee bakkerijen, 
een nachtwinkel, een kebabzaak, twee cafés, een apotheek, de post, een wasserij en twee 
kapsalons.  
De Maatschappij ging er oorspronkelijk vanuit dat er op de omliggende bouwgronden de 
nodige kleinhandel zou gevestigd worden. Dit gebeurt ook, aan het wezenhuis ligt een GB.  
Op de Gorsemweg is er een computerwinkel, een supra, een frituur, een apotheek en een 
café. Op de Grevensmolenweg ligt een drankenhal.  

Fig.66: Bijgebouwen. 
Fig.67: Kebabzaak in de garage.  

Bron: Eigen foto’s, 2008.  
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GROEN VERDWIJNT – GARAGES VERSCHIJNEN 
 
Het open karakter dat de wijk ooit had, wordt vervangen door een aaneengesloten 
straatbeeld van woningen en garages. Het groen tussen de woningen wordt stilaan 
ingenomen door privéwoningen. Aan de woningen worden garages gebouwd, een logisch 
gevolg, daar deze niet voorzien waren. De oorspronkelijke toepassing van de 
tuinwijkgedachte voorzag een inkijk vanuit de straat op de achtertuinen, dit is hier niet meer 
mogelijk. De vervangingsbouw van de Maatschappij zorgt voor een gesloten straatbeeld. De 
appartementen hebben een andere grootte dan de woningen van de wijk en steken 
hierboven uit. 

 
De groene pleintjes in de straat zijn heden verdwenen (afb. 70). Ze zijn op drie verschillende 
manieren ingevuld. De groene pleintjes voor de woningen zijn omgetoverd in voortuintjes of 
opritten. De groene zones tussen de woningen of op de hoeken van een bouwblok, zijn 
ingenomen door garageboxen (afb. 71) of nieuwe woningen. Ook een deel van het centrale 
plein doet nu dienst als parkeerplek (afb. 72). Toch staan hier nooit veel wagens. De 
bewoners parkeren liever voor de deur of op de oprit van hun woning.  
Het rustige, open karakter van de straat is door de komst van de auto veranderd in een druk 
bezette straat met auto’s en een gesloten gevelbeeld. Het Rusthofplein (afb. 73) kent 
dezelfde tendens, het groen is verwijderd en wagens zijn geparkeerd. Van een mooi uitzicht 
is niet meer te genieten. 

Fig.68: Garages vullen de ruimte tussen de woningen.  
Fig.69: Aansluiting woning met nieuwbouwappartementen.   
Bron: Eigen foto’s, 2008.  

 



 117 Afb. 70: Groen in de wijk verdwijnt.  
Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922: 
door bouwmeester Deroeck 

 

Voortuintjes / opritten 
 
Woningen 
 
Garages / parking 
 
Aanwezig, verkleind 
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Het parkeerprobleem is zelfs zo groot dat men in enkele achtertuinen rijen garageboxen 
gaat plaatsen (afb. 74). Een voordeel is dat het straatbeeld hierdoor niet verstoord wordt. 
Aan de andere kant verliest de woning (een deel van) zijn tuin.  
  

Fig.71: St.Ludgardisstraat.      Fig.72: Centrale plein.   
Fig. 73: Rusthofplein.      Fig. 74: Gorsemweg, achterzijde woning.  
Bron: Eigen foto’s, 2008.  
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Het groen dat behouden blijft is dat van het centrale plein (afb. 75), van de rotonde (afb. 76) 
onderaan en dat op de Grevensmolenweg (afb. 77), al is dit wel van vorm veranderd (foto). 
Het centrale plein ligt op de kruising van vier straten. De open ruimte waar het plein zich 
bevindt is overgedimensioneerd. Het plein ligt te ver van de voetpaden om gebruikt te 
worden, men loopt liever langs de voetpaden dan over het plein.  
Ook in de straten is het groen nog aanwezig door de bomen langs de wegen (afb. 78) en de 
voortuintjes aan de woningen. In de voortuintjes is er meestal plaats gemaakt voor een oprit.   
 

 

Fig.75: Centrale plein.      Fig.76: Rond punt in Augustijnenstraat.   
Fig. 77: Grevensmolenweg.     Fig. 78: Middenlaan.  
Bron: Eigen foto’s, 2008.  
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DE TUINWIJK: WONINGTYPES 
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I N L E I D I N GI N L E I D I N GI N L E I D I N GI N L E I D I N G
 
In dit hoofdstuk wordt er onderzoek gedaan naar de woningtypes. Per tijdsfase zijn er twee of 
meerdere types te herkennen. Dit is een manier om de gemeenschappelijke ruimtelijke 
kenmerken van de woningen in beeld te brengen. Een klassement, dat bijdraagt aan het 
verder onderzoek van de wijk en de manier waarop de mensen wonen en leven.  
Er wordt onderzoek gedaan naar de percelen, de woning zelf, naar eventuele verbouwingen 
en naar de leefomstandigheden.  
   
De eerste bouwfase begint in het jaar 1921. Dit is het startpunt voor het bouwen van de 
Samenwerkende Maatschappij van Nieuw St.Truiden. De sociale woningbouw kende echter 
toen al een hele geschiedenis.  
 
Even een korte toelichting van de veranderingen in de volkswoningbouw tot 1921 … 
Door de industriële revolutie stijgt de stedelijke bevolking in Vlaanderen van 19% tot 43% 
tussen 1831 en 1919. Voor het groeiend aantal fabrieksarbeiders worden er fabriekswoningen 
in de industriegebieden gebouwd. Hun verblijfsruimte bestaat meestal maar uit één kamer, 
die dient als keuken, woon- en slaapkamer. Men slaapt met het hele gezin in alkoven. Soms is 
er een verdieping die bereikbaar is met een ladder. De meest voorkomende types 
arbeidershuisjes waren de beluiken (rijen kleine huisjes in een steegje, met een open riool, 
achter reeds bestaande woningen), de kwartierswoningen (gebouwen met een volume van 
een burgerwoning die per kamer worden verhuurd) en de kleine speculatieve rijwoningen 
die minder dan 3m breed zijn. Ook kelders worden tot woningen ingericht en tuinen worden 
volgebouwd met gebrekkige hofjeswoningen die rug aan rug gebouwd worden en zo zeer 
duister en vochtig zijn. 
De eerste sociale woningen, rijhuizen, die rond 1900, na de eerste woningwet van 1889 (zie 
hoofdstuk Nationale Maatschappij), worden gebouwd, zijn zeer eenvoudig van opbouw. Ze 
overheersen in de catalogen met typeplannen die voor de eerste wereldoorlog worden 
uitgegeven. Het wonen, eten, koken en wassen geschiedt in één grote kamer achteraan, de 
woonkeuken. Er is een grote slaapkamer voor de ouders, bereikbaar via een klein trapje 
vanuit de woonkamer. De kinderkamer bevindt zich op zolder, bereikbaar via een trap. De 
woning heeft een oppervlakte van ongeveer 45m². Er is een gezamenlijke waterput, een 
beerput, een petroleumlamp en een centrale kachel die dienst doet als verwarming en 
kookfornuis. De gegoede burgers hebben reeds moderne nutsvoorzieningen zoals stromend 
water, riolering en gasverlichting. 
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In het begin van de 20e eeuw worden er functiescheidende woontypes gebouwd. Het 
slapen wordt gescheiden van het wonen door een trap in de hal te plaatsen en de hele 
bovenverdieping te benutten als slaapkamers. De trap staat dus niet langer in de 
woonkamer. De woonkamer wordt vergroot en er komt een aparte keuken. De beste kamer 
komt op de plaats waar vroeger de woonkeuken was. In praktijk wordt deze echter zelden 
gebruikt, waardoor het gehele leefgebeuren in feite enkel verplaatst wordt en niet vergroot. 
Door plaatsgebrek komt aan de keuken een achterkeuken, waardoor de leefruimte 
vergroot. Tegelijk kon het buitentoilet opgenomen worden in die achterkeuken en deel 
uitmaken van de woning. Het bleef wel nog steeds enkel toegankelijk langs buiten. Deze 
typewoning met een beste kamer wordt ontleend aan de traditionele burgerwoning. De 
verschillen zitten in de afmetingen, de afwerking en het gebruik van de ruimtes.  
De Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken wordt in 1912 
opgericht. Acht jaar later brengen ze de eerste typeplannen uit. Op deze plannen wordt er 
reeds een toilet voorzien, dat enkel langs buiten toegankelijk is. Er is nog geen sprake van een 
badkamer, het wassen gebeurt nog steeds in de keuken. De beste kamer wordt afgeschaft 
omdat alle ruimten dienen benut te worden en dat een spiegeling aan de rijke buurt moet 
worden vermeden. De mensen kiezen echter zelf om te beschikken over een beste kamer.   
 
 
 
 
 

Bron: Thesis Heylen I. │ 2006 │Deel A: Algemene volkshuisvesting in België.  
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Afb. 79: Aanduiding van de4 types │ Lijn tussen 
gebouwde en niet gebouwde gedeelte.  
Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk │ 1922 │ 
Bouwmeester Deroeck.  
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Het voorontwerp wordt opgesteld door Jos Deroeck, een urbanist en bouwkundige uit 
Antwerpen. Er worden een 400’tal woningen voorzien, opgedeeld in 4 types. In de Wet van 
1919 (zie hoofdstuk Nationale Maatschappij) wordt immers voorgeschreven dat een 
woningcomplex niet meer dan 4 woningtypes mag hebben.  
Men voorziet 321 woningen van type A, 67 van type B, 13 winkelierhuizen en 16 kleine huizen.  
De huizen boven de rode lijn op afb. 79 worden echter niet uitgevoerd, zodat er slechts 216 
woningen gebouwd worden, door aannemer Frans Claes.  
 
Type A is het meest voorkomende type. Hiervan zijn er 148 huizen gebouwd. De woningen 
liggen verspreid op het plan.  
Type B neemt een meer voorname positie in. Dit type situeert zich rond de pleinen op de 
Middenlaan, wat als hoofdstraat van de wijk kan beschouwd worden. Aan de ingang van 
het speelplein is er ook een woningengroep van dit type gebouwd. Ook komt het voor langs 
de Gorsemweg, een steenweg die reeds bestond vóór de oprichting van de wijk en dus ook 
enige belangrijkheid heeft. Hiervan zijn er 44 woningen gebouwd.  
Type C is het winkelierhuis. Deze vormen poorten naar de wijk: ze worden per 2 ingeplant op 
de kruising van een wijkstraat met een van de bestaande steenwegen, de 
Grevensmolenweg of de Gorsemweg. Aan één ingang van de Augustijnenstraat ontbreken 
ze en worden ze vervangen door type B. Bovenaan straat k en J en in de wijk zelf, komen ze 
alleen voor. Twee ervan situeren zich aan het centrale plein, een andere aan de doorgang 
naar het speelplein. Er worden 8 winkelierhuizen gebouwd op de wijk.  
De belangrijkheid van een plaats op de wijk, kan door de ligging van type B en C, worden 
aangegeven. Het is dan ook logisch dat deze woningen duurder in verhuur en aankoop 
waren.  
Type D is een kleinere woning, bedoeld voor ouderlingen of mensen zonder kinderen. Deze 
types bevinden zich rond het Rusthofplein (‘om tot rust te komen’). Hiervan zijn er 16 
woningen gebouwd.  
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TYPE A  
 
 
De meest voorkomende vorm van inplanting is de 
half open bebouwing, waarbij twee woningen 
aaneengeschakeld zijn. Ze liggen niet op de rooilijn, 
maar houden een afstand van 5m tot aan het 
voetpad, wat ruimte biedt voor een voortuin. De 
percelen zijn smal, maar wel erg diep. Dit geeft de 
mogelijkheid achter de woning een groentetuin of 
dergelijke aan te leggen. De grootte van de 
percelen varieert nogal. Enkele voorbeelden tonen 
dit aan: Grevensmolenweg 75: perceel van 4a 
73ca │ Middenlaan 36: perceel van 3a 33ca.  
 
Een leuk weetje is dat een woning type A in die tijd 
ongeveer 20.600fr. (510 euro) kostte. Nu staan er 2 
woningen type A – variant 3, te koop voor 165.OOO 
euro en 175.000 euro.  
 

 
De woningen van type A vertonen onderling veel differentiatie, ze kunnen onderscheiden 
worden in vier varianten. De verschillen zitten hem voornamelijk in de gevels en de 
dakvormen.  
In de voorgevel heeft het geabstraheerd type, twee even grote ramen boven elkaar staan 
en een klein raampje langs de voordeur. De gevel heeft hierdoor een vrij open karakter. De 
variaties hebben op de eerste verdieping en de zolderverdieping nog extra raampjes. De 
gevel wordt in alle varianten anders versierd. De accenten worden gelegd door de variatie 
in het metselwerk. Sommige metselwerklagen krijgen een andere richting of springen naar 
voor. De verdieping wordt soms versierd door een witte kleur. De voordeur wordt benadrukt 
door een luifel of een afdakje, bij de laatste twee varianten wordt dit soms achterwege 
gelaten. Er gebeurt ook een onderscheiding door de dakvorm. In de eerste twee varianten 
wordt een dakkapel voorzien, al dan niet links of rechts. In de overige varianten wordt er met 
een dakhelling gewerkt. De dakhelling varieert van 39 tot 43°. In variant 4 wordt een half 
schilddak gebruikt. De hoogte van de kroonlijst in 6m30.   
 

Afb. 80: Middenlaan nr. 11 en 9.  
Bron: Verbouwing – Tekton Architecten 
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Afb. 81: Voorgevel geabstraheerd type.  
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Afb. 82: Voorgevels varianten.  
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Variant 1  Variant 2 

Variant 3  

Variant 4 

Afb. 83: foto’s type A.  
Bron: eigen foto’s en Heemkundige Kring en boekje SM Nieuw St.Truiden.  
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De verschillen qua dak, versiering en luifels zien we ook terug in de zijgevel. De zijgevel heeft 
een gesloten karakter, bij variant 1 zijn er zelfs geen ramen in gemaakt.  
   
 

Afb. 84:  Zijgevel geabstraheerd type.  
 
 



 134 Afb. 85:  Zijgevel varianten. 
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De achtergevels zijn erg gelijklopend. Enkel variant 3 verschilt qua dakvorm. Het is moeilijk om 
te achterhalen welke openingen er gemaakt zijn op het gelijkvloers omdat er reeds massa’s 
achterbouwen tegenaan gebouwd zijn.   

Afb.86:  Achtergevel  varianten 1,2 en 4  │ Achtergevel variant 3.  
 

Gevels type A: Bronnen:  
Variant 1  →Bron: plannen woning Middenlaan 15 . 2002.  
                     Architect Bessemans-Huygen.  
Variant 2  →Bron: plannen woning Middenlaan 186 . 1984.  
                     Architect Bessemans-Huygen. 
Variant 3 en 4  →Bron: afgeleid van de huidige toestand (2008). 
 
 



 136 Afb. 87:  Interieurfoto’s type A. 
Bron:  Eigen foto’s:  Middenlaan 15 – Middenlaan 11 – Middenlaan 29 - 
Gorsemweg 186  -  Middenlaan 14 -  St.Ludgardisstraat 1.  
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De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 90m².  
De plannen zijn zeer eenvoudig van opbouw. Het voorste gedeelte van de woning is 
onderkelderd. Ze bestaat uit 2 ruimtes. De riolering is belast met de afvoeren van de 4 
omliggende buren, wat een typische problematiek is in oude wijken.  
Op de plannen van het gelijkvloers zijn er twee grote ruimtes te onderscheiden. Aan de 
straatzijde bevindt zich de ontvangstruimte, de goede kamer. Dit fenomeen is een overname 
uit de woningen van de rijken uit die tijd. Een ruimte die enkel gebruikt wordt bij feesten, 
kermissen, sterfgevallen, … . Omwille van plaatsgebrek waren gezinnen met veel kinderen 
echter genoodzaakt de voorste kamer dagelijks te gebruiken. Aan de tuinzijde bevindt zich 
de woonkamer. Hierin staat de eettafel. Dit is een ruimte die gebruikt wordt om te leven, te 
eten, zich te wassen, … . De keuken, gebouwd als achterbouw, sluit hierop aan. Deze 
achterbouw bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de woning. Het ‘gemak’ wordt 
tegen de keuken aangebouwd en is dus langs buiten bereikbaar. Met een emmer wordt het 
doorgespoeld. De koer en tuin zijn vanuit de woning enkel bereikbaar via de keuken. De trap 
naar de verdieping bevindt zich in de hal. In variant 1 en 4 is er echter geen scheiding 
gemaakt tussen de hal en de ontvangstruimte. De trap ligt dan verscholen achter een deur. 
De verwarming van de ruimtes gebeurt met kachels. De kolen die men hiervoor gebruikt, 
worden gestockeerd in de kelder. In de keuken is er een hoekschouw. Van een badkamer 
was nog geen sprake, men waste zich vroeger in een bassin. Deze werd in de woonkamer of 
in een aangebouwde stal gezet.  
Het slapen gebeurt op de verdieping en wordt zo van het wonen gescheiden. Op de 
verdieping zijn er 2 of 3 slaapkamers. De twee kleinste kamers worden in variant 1 als één 
kamer getekend.  De grootste slaapkamer heeft een bergruimte. Omdat een gezin in die tijd 
gemakkelijk 7 (*) of meer leden telde, zijn de slaapkamers druk bevolkt.  
Er is nog een heuse zolderruimte, ze wordt gebouwd als één open ruimte. Op de plannen 
van alle 148 huizen type A, werden de zoldertrappen vergeten. Deze moesten later 
bijgemaakt worden (afb. 88).  
 
                               OF

 
Afb. 88:  Plan verdiep Type A. 1924. Door aannemer F. Claes.  

 (*) In 1926 woonden er 1473 personen in de Tuinwijk, wat overeenkomt met een gemiddelde van 7 
gezinsleden per woning. Bron: Verslagboek S.M.Nieuw St.Truiden │ 7 oktober 1921 tot 18 februari 1924. 

 



 138 Afb. 89:  Type A: Grondplannen.  
 



 139 Afb. 90:  Type A: Grondplannen. 
 

Grondplannen type A: bronnen:  
Plannen woning Middenlaan 15 van 2002.  
Plannen woning Middenlaan 186 van 1984. Architect Bessemans-Huygen.  
Vergelijking met huidige situatie.  
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TYPE B 
 
De woningen zijn per vier geschakeld, wat 
de meest voorkomende vorm is. Daarnaast 
worden ze ook per twee gekoppeld. De 
voorgevels zijn op de rooilijn gelegen.  De 
woningen hebben dus enkel een achtertuin.  
Op de Gorsumweg springen de woningen 
wél naar achter, wat de mogelijkheid biedt 
groen te voorzien aan de voorzijde. Door de 
achterliggende positie ten opzichte van het 
naastliggende woningtype A, springen ze in 
het oog. De perceelsgrootte varieert sterk, 
enkele voorbeelden:  R.Lambrechtsstraat 28: 
perceel van 3a groot │ Middenlaan 7: 
perceel van 1a 92ca groot.  
Type B heeft een breedte van 6m28, een 
kroonlijsthoogte is 6m50 en een dakhelling 
van 45°.  

 
Het type B kent onderling nog verschillen qua gevels, daarom kan ze worden ingedeeld in 
drie varianten.   
De gevels zijn open naar de voor- en achterzijde. De zijgevel is eerder gesloten.  
De voorgevel is vergelijkbaar met type A, dezelfde openingen voor de deur en de twee 
grote ramen komen voor. In de eerste variant staan deze wel niet meer boven elkaar, maar 
verspringen ze. De varianten 2 en 3 onderscheiden zich van de eerste variant door het 
ontbreken van een zolderraampje en het aanwezig zijn van een raam net boven de deur.  
Zoals in type A worden er architecturale details in de gevels verwerkt. Metselwerk maakt 
patronen in de gevel en kleur wordt gebruikt om de verdieping te verfraaien. 
 
 

Afb. 91:  Voorbeeld van inplanting: Middenlaan nr. 7, 5, 3 en 1. 
Bron: Verbouwing –Tekton Architecten.  
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Voorgevel  
 

Afb. 92:  Varianten voorgevel type B.  
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Variant 1a 

Variant 1b Variant 2 

Variant 3 

Afb. 93: foto’s type B.  
Bron: eigen foto’s en Heemkundige Kring en boekje ‘Hier en Nu’.  
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De zijgevel is zeer gesloten. In variant 1 zijn er enkel twee kleine raampjes van de inkomhal, in 
de andere varianten schuiven deze op naar links. De uitsprong van de schouw is in de 
andere varianten iets breder.  
In variant 2 en 3 komt de dakkapel soms niet voor. Variant 1b heeft een andere dakvorm, 
deze verschilt ook in de achtergevel.  
Typerend aan type B is de uitbouw achteraan, die 2 bouwlagen telt en deel wordt van de 
woning. Toch wordt er nog een wc apart aangebouwd.   

Afb. 94: Gevels type B.    → Bron: Afleiding van huidige situatie (2008).  
→ Bron: Plannen bouwaanvraag woning Middenlaan 7:   
bijbouwen 2-woonst. 2008. Tekton architecten.   

 



 144 Afb. 95: Interieurfoto’s type B:   
Bron:  Lambrechtsstraat 28:  www.hetimmohuis.be │ Eigen foto’s: Middenlaan 7 - Middenlaan 62.  
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De bewoonbare oppervlakte per verdieping is 45m², even groot als type A.  
Het verschil met type A is de positie van de keuken. Deze is meer geïntegreerd in de woning, 
waardoor de woonkamer kleiner wordt. In de keuken staat een gootsteen en de enige kraan 
van het hele huis. De koer is enkel bereikbaar vanuit de woning via de keuken.  
In sommige varianten is de hal groter gemaakt. De muur is dan verplaatst, zodat de 
ontvangstruimte een meer afgebakende ruimte wordt, dit is zo bij variant 2.  In variant 3 krijgt 
de muur een buiging. Bij deze varianten wordt er dan een deur voorzien tussen de hal en de 
woonkamer.  
In vergelijking met type A heeft dit type één slaapkamer meer. Aangezien een gezin 
ongeveer 7 leden telde, wordt er verondersteld dat men met 2 kinderen op één kamer sliep. 
De slaapkamers zijn net groot genoeg om 2 bedden te plaatsen. Deze verdieping wordt 
enkel gebruikt voor het slapen, andere activiteiten vinden in de woonkamer plaats.  
Er is een heuse zolderruimte. In type B zijn de zoldertrappen wel voorzien en is deze ruimte 
toegankelijk. Enkel bij variant 1 worden er venstertjes voorzien in de dakkapel, zodat er in 
deze ruimte een beetje buitenlicht invalt. De woningen die ik bezocht heb, hadden allen 3 of 
4 slaapkamers in de zolderruimte. Het is niet zeker of dit vroeger al zo was, dan zou men over 
7 of 8 kamers beschikken.   
De woningen zijn niet voorzien van bergruimte, kelder en zolder buiten beschouwing gelaten.  
Een leuk weetje is dat een woning type B in die tijd zo’n 22.400fr. (560 euro) kostte. Dit is iets 
duurder dan type A. Deze woning heeft dan ook één slaapkamer meer op de verdieping.  
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 147 Afb.96: Grondplannen type B.     → Bron: Plannen bouwaanvraag woning Middenlaan 7:  
bijbouwen 2-woonst. 2008. Tekton architecten.   

  → Bron: Vergelijking met de huidige toestand (2008).  
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TYPE C: HET WINKELIERHUIS 
 
Type C kan ook winkelierhuis genoemd 
worden. Dit zijn grotere woningen, waaraan 
een winkelgedeelte voorzien is.  
Het zijn half open bebouwingen. Ze worden 
meestal tegen een ander type aangebouwd. 
Er is één winkelierhuis dat alleenstaand 
voorkomt.   
Deze types hebben geen voortuin, logisch 
daar dit een barrière zou vormen naar de 
klanten toe, maar hebben wel een grote 
achtertuin.  
Er zijn 3 percelen met een grootte van 
ongeveer 6a, de andere zijn ongeveer 3a 
40ca.  
Een leuk weetje is dat een winkelierhuis in die 
tijd zo’n 28.200fr. (700 euro) kostte (*). Dit is 
meer dan de vorige 2 types. Dat is logisch 
omdat er aan de woning nog een 
winkelgedeelte zit. Momenteel staat er een 
winkelierhuis (Grevensmolenweg 125) te koop 
voor 185.000 euro.  

 
De volumes van de winkelierhuizen zijn alle 8 verschillend. Toch kan er een geabstraheerd 
model gemaakt worden.  
De voordeur en de twee even grote ramen in de voorgevel zijn elementen, die reeds 
voorkwamen bij de vorige twee types. De toevoeging van de winkelruimte is een nieuw 
element. Er wordt een extra groot raam voorzien in de gevel aan het winkelgedeelte. De 
voordeur van de winkel is tevens de voordeur van de woning. De voorgevel heeft een zeer 
open karakter, alsook de zijgevel, die uit etalageramen bestaat.  
De gevels worden versierd door uitspringringen in het metselwerk. De winkelierhuizen hebben 
een houten kader in de puntgevel, zoals dit ook gebeurt in Winterslag, geïnspireerd op de 
Engelse cottages. Sommige winkelierhuizen hebben in de voorgevel een luifel boven het 
gelijkvloers (en soms ook in zijgevel).  

Afb.97: inplanting winkelierhuis. Bron: Ontwerp voor het bouwen eener Tuinwijk: 1922: bouwmeester Deroeck.   
(*)  Bron: Verslagboek S.M.Nieuw St.Truiden │ 7 oktober 1921 tot 18 februari 1924. 



 149 Afb. 98: foto’s van de 8 winkelierhuizen - huidige situatie 
Bron: eigen foto’s – Heemkundige Kring.  
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Het zadeldak komt aan één zijde tot op het niveau van de eerste verdieping. Zo krijgt het 
zicht op de zijgevel bijzonder veel dak. Het dak heeft een helling van 42°.  
De winkelierhuizen hebben reeds veel toepassingen gekend. Bij elke nieuwe handelaar 
worden er aanpassingen gedaan aan de gevels. Het is dus niet meer duidelijk hoe de 
etalages er aan de zijgevel uitzagen en hoe de achtergevel er onderaan uitzag.  
 
 
 
 

Afb. 99: plannen van het type: gevels 
Bron: afleiding van foto’s van de huidige toestand (2008) 



 151 Afb. 100: plannen van het type: voorgevels van de varianten.  
Bron: Eigen inbreng: Afleiding huidige situatie.  



 152 Afb.101: plannen van het type: zijgevels van de varianten.  
Bron: Eigen inbreng: Afleiding huidige situatie. 



 153 

INKOM 

Afb. 102: Interieurfoto’s   Bron Grevensmolenweg 125: www.immovesta.be  
                                               Grevensmolenweg 49 en 127: Eigen foto’s.  

VERDIEPING 

WINKELRUIMTE 

WOONGEDEELTE 
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De grondplannen komen overeen met deze van type B. De uitsteek achteraan ontbreekt 
echter. De trap in de hal verandert van richting. De trap naar de kelder begint dan aan de 
voorzijde, zo is er een directe toegang van de winkel naar de opslagruimte in de kelder. Er is 
enkel kelder onder het voorste deel van de woning, niet onder de winkel. 
De klanten komen langs de voordeur binnen. De hal is de doorgang naar de winkel en is in 
vergelijking met type B breder. Het interieur van de winkel bestaat uit frigo’s en rekken 
(verhaal bewoonster). Achteraan is er een aparte ruimte gemaakt, die nu als achterkeuken 
en eetkamer gebruikt wordt. De oorspronkelijke functie is mij onbekend, al meent de 
bewoonster dat dit vroeger dezelfde functie had.   
Het toilet heeft zich waarschijnlijk buiten bevonden, maar hier zijn geen gegevens meer van.  
De koer is enkel bereikbaar via de keuken.  
De verdieping is vergelijkbaar met type B, maar omdat de trap omgedraaid is, moet er een 
kamer plaats maken voor de overloop. Er zijn dus slechts 3 slaapkamers.  
Op de zolder heeft men 2 kleine raampjes aan de straat- en tuinzijde. Hierin worden geen 
kamers gemaakt.  
De woningen is niet voorzien van bergruimte, kelder en zolder buiten beschouwing gelaten.  

Afb. 103: Openbare verkoop winkelierhuizen.  
Bron: C.V. Nieuw St.Truiden.  
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Afb. 104: Grondplannen van type C.  

Bron: Eigen opmeting.  
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TYPE D  
 
Rond het Rusthofplein worden de kleinste huisjes 
van deze fase gebouwd. Ze worden per 4 
geschakeld. De woningen liggen op kleine 
perceeltjes en hebben slechts een beperkte 
voortuin, de ‘hofgrond’. Aan de achterzijde 
hebben ze nog een kleiner tuintje. Tegenwoordig 
blijft er van die achtertuin niets meer over door de 
vele aanbouwen. Rondom de woning wordt een 
afsluiting geplaatst met draad.  
 
De woningen zijn bedoeld voor alleenstaanden of 
gehandicapten. Toch gingen grote gezinnen hierin 
wonen. Tegenwoordig wonen er niet meer dan 
twee personen in zo’n woning, zoals oudere 
koppels, alleenstaanden en jonge koppels zonder 
kinderen.  
 
 
 

 
De voorgevel heeft een voordeur en een groot raam. De ramen en deuren zijn van hout 
gemaakt. Er komen geen versieringen voor in de gevel. Op het zadeldak is er een erkertje 
met ramen in. Zo krijgt de zolderruimte licht en enige hoogte. De voorgevel heeft slechts een 
breedte van 4m. De kroonlijsthoogte is 2m65 en de nokhoogte is ongeveer 5m30.  Aan de 
achterzijde is er eveneens een achterdeur en een raam. De rest van de gevel wordt 
ingenomen door een aangebouwde stal. De hoogte van de ramen en de zijgevel zijn niet 
bekend. Tegenwoordig zijn er ruimtes aangebouwd en is dit niet meer waarneembaar. 
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Afb. 106: Foto’s van type D 
Bron: Eigen foto’s.  

 



 158 Afb. 107: Gevels van type D 
Bron: Eigen inbreng; Afleiding huidige situatie.  
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Afb. 108: Interieurfoto’s  van type D.  
Bron: Eigen foto’s. Rusthofplein 10 en 12.  
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Type D heeft slecht een bewoonbare oppervlakte van 45m², dit is de helft vergeleken met de 
vorige types.  
Het gelijkvloers bestaat uit 2 delen. Het eerste deel beslaat de woonkamer en de 
achterkamer (slaapkamer of achterkeuken). De afvoer van de keuken is niet op de riolering 
aangesloten, maar komt buiten door de muur uit. Er is geen sas aan de voordeur voorzien.  
Achteraan is er een tweede deel dat bestaat uit een aparte wc en een stal, die langs buiten 
bereikbaar zijn. Er is nog geen waterspoeling op de wc. Waarom deze types een stal hebben 
is niet duidelijk. Wat er daar werd gehouden ook niet. Achteraan ligt een trap, dit is geen 
vaste trap, maar een laddertrap. Deze leidt naar de zolderruimte, die wordt benoemd als 
‘kamer’.  
In de woning is er geen bergruimte voorzien.  
Er is een waterput, die later, in 1979, wordt dichtgegooid. Dan worden er werken uitgevoerd 
aan de riolering Opgemerkt kon worden dat de wc-afvoer eerst naar een kumpel leidt, en 
vandaar naar de regenwaterput (!) en dan wonderbaarlijk verdwijnt. 
Een leuk weetje is dat een woning type D in die tijd 8000fr. (200 euro) kostte. De grond er rond 
kost nog eens 3fr/m². Dit type is het goedkoopste van deze fase, het is dan ook het kleinste.  

 
“ Er woonde een vriendin van mij in een huisje op het Rusthofplein. Dit waren zeer 
kleine huisjes, met 4 leefden ze daar. Ze sliepen allemaal op de zolder. Met een 

zeer steile trap kon je die bereiken. Het achterste kamertje was de achterkeuken. 
Achteraan was er een stalletje, daar werd ‘brand’ (steenkool) en hout 

opgeslagen. Steenkool kregen de mijnwerkers gratis mee. Ik denk niet dat 
mensen er vee hielden, het koertje was daarom ook veel te klein. In de wijk 

waren er wel mensen met wat konijnen of kippen.” 
Mekers M., bewoners Invalidenstraat - Tuinwijk.  

 



 161 Afb. 109: Grondplannen van type D. 
Bron: Claes, P., Herstellings-en onderhoudswerken aan 257 woningen te St.Truiden.   
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MATERIAALGEBRUIK 
 

De 216 woningen van de eerste fase worden allen uit dezelfde materialen vervaardigd.  
De kelder wordt uit beton gemaakt. Dit is kostelijker dan baksteen, maar zo is er garantie dat 
de kelder droog blijft. Er worden ventilatieroosters gemaakt tegen het plafond van de kelder. 
De schepputten (inspectieputten) staan in verbinding met de riolen achter de huizen. De 
riolen bevinden zich langs de hoven, om vandaar met ieder huis verbonden te worden. De 
afvoeren worden per 4 woningen gekoppeld en worden dan verbonden met de riolering op 
de straat. Dit is een typisch probleem in oude wijken, menig bewoners klagen hierover.  
Het ‘gemak’ bevindt zich op de koer - soms plaats men een Engelsche WC (*)i.p.v. het 
gemak, met een vertakking naar de riolen. In 1927 twijfelt men nog over een Engelse WC of 
een beerput.  
De vloeren bestaan uit dallen.  
De trappen zijn van beukenhout. Ze werden echter niet behandeld tegen aantasting door 
ongedierte, bijna in elk huis moeten er enkele treden vervangen worden in 1979.  
Tijdens het interbellum werd de baksteen gepromoot als modern bouwmateriaal. Het wil dan 
ook lukken dat Frans Claes, de gekozen aannemer, zelf een steenbakkerij heeft. Hij had 
eigen baksteenovens, o.a. veldovens op Staaien, een Leem-, Klei- en Steenovenstraat, een 
kalkbranderij, is eigenaar-ontginner van een zandgroeve te Berg-op-Zoom en had belangen 
in een steengroeve in Lincent.  
De grond van de aan te leggen wegen kan men gebruiken voor het maken van de karelen 
(= bakstenen). Om vervoerskosten te vermijden moet men ter plaatse karelen bakken. 
Rondom het land werd dit jarenlang gedaan. De aarde was hier zeer geschikt voor.  
Binnenshuis worden er gasleidingen geplaatst. Hierin is het plaatsen van gasvuren of 
rechauds niet inbegrepen. De aankoop hiervan laat men over aan de huurder of koper. De 
Maatschappij zou het wel samen bestellen, om een vermindering te bekomen. 
In de keuken komt er een pompsteen in granietbeton met afloop.  
 
 
(*) In Engeland komen in de 18de eeuw de eerste moderne WC's voor. Ze werden gespoeld 
met water. De afvoerbuis is in de vorm van de letter S, het water blijft erin staan en houdt de 
stank tegen. Een Engelse WC was in het begin erg duur. Er waren ook riolen voor nodig. Pas in 
de 20ste eeuw werd deze WC steeds meer gebruikt.  
Bron: http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft/wab543/Wa543idk1.txt.  
 

Bron: Lastenhokier │ Documenten c.v. Nieuw St.Truiden 
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LEVENSOMSTANDIGHEDEN - BEVOLKING 
 
Ongeveer 1/4e van de gezinnen in St.Truiden woont op een kamer.   
Men wil de mensen leren hoe ze moeten wonen. Zo zijn de woningen voorzien van een niet 
te grote keuken doch wel voldoende uitgerust. In de grote woonkamer kan het familieleven 
gedijen. Ze zorgen voor degelijke sanitaire voorzieningen. Men meent tevens met een 
bestudeerde groenbeplanting het leefmilieu te verbeteren.   
 
De mensen, die hun verblijf hadden gevestigd, midden in het veld, niet uit goesting, maar uit 
nood, vormden in het begin een rumoerige stadsbevolking. Om een degelijk politietoezicht in 
de Tuinwijk te verzekeren en de orde te handhaven, werd er beroep gedaan op M.J. Sterken, 
veldwachter.  
De meeste inwoners zijn mensen waarvan de sociale toestand niet altijd uitstekend is. De 
mensen die er een woning kochten in 1926, waren van beroep: kapper, bakker, magazijnier, 
landbouwer, elektricien (x3), marktkramer, telefoonlijnlegger (x2), veldwachter (Sterken Jules, 
veldwachter van de wijk), eierkoopman, diamantslijper, fabriekswerker (x2), handwerker (x2), 
marktkramer, koolmijner (x4), werktuigkundige, voerman. De meeste bewoners waren 
koolputters (mijnwerkers). De koolmijngezinnen hadden veel kinderen. Als mijnwerker 
verdiende je goed, dit was het beste beroep dat je kon uitoefenen.  
 
Enkele jaren na de bouw geeft de verhuring van de huisjes type D grote moeilijkheden. Er is 
weinig interesse van ouderlingen zonder kinderen, maar wél van grotere gezinnen. Deze zijn 
er terug uitgezet. De woningen zijn echter te klein voor deze gezinnen, dit heeft men tot dan 
toe ten zeerste willen vermijden. Met het oog op de verkoop van die huisjes is er een voorstel 
om van 2 huisjes 1 te maken ofwel deze huisjes met een verdiep te verhogen. De huidige 
situatie laat zien dat deze woningen bijna allemaal een extra verdiep op hun woning 
hebben geplaatst.   
 
Aanvankelijk worden de woningen verhuurd. Na een paar jaren kon je de woning ook 
kopen. In 1923 werden de eerste 30 woningen toegewezen. Men wou zo de verwaarlozing 
van de woning tegengaan.  

(*)  Bron: Verslagboek S.M.Nieuw St.Truiden │ 7 oktober 1921 tot 18 februari 1924. 
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1 9 2 71 9 2 71 9 2 71 9 2 7   

 
 

In 1927 worden er 32 woningen gebouwd op 
een nieuw perceel, aansluitend aan de eerste 
fase. De werken worden uitgevoerd door 
aannemer Lorent Jules. De bouwmeester van 
dienst is S. Seroen, van de Technische Dienst 
van de Nationale Maatschappij. Ook deze 
woningen worden gebouwd voor één enkel 
gezin. De voorlopige oplevering gebeurd in 
1928. Alle huizen worden verkocht.  
Er wordt met twee types gewerkt, type C en G. 
Van elk type worden er 16 woningen 
gebouwd. De woningen die per vier of vijf 
gegroepeerd worden, hebben steeds type C 
als hoekwoning en de middelste woningen zijn 
type G. De groep van twee en één van drie 
woningen zijn allen type C. Tussen de 
woninggroepen wordt er een restruimte van 
5m breedte gelaten. Aan de Gorsumweg 
liggen de woningen ongeveer 10m van de 
straat af. In vergelijking met de woningen op 

de Houtstraat (= R.Lambrechtsstraat) hebben deze woningen wel een voortuin. Een 
achtertuin komt bij alle woningen voor.   
Het verschil tussen type C en G ligt eerst en vooral in de positie t.o.v. elkaar. Type C ligt steeds 
met de bouwlijn achter deze van type G. Voorts zijn er verschillen in de gevels en de 
grondplannen, deze worden vervolgens besproken.  
 
In de jaren ’30 experimenteert men met de woning van het bestaansminimum en met 
modernistische vormgeving. Er werd geen ruimte gelaten voor rijke vormgeving of 
bouwkundig detail. Het enige verschil dat op te merken valt in deze fase is dat de versiering 
van de gevels een duidelijke versobering kent. De meeste steden bouwen wel verder op de 
bestaande typologie, die ontsproten was uit het concept van de tuinwijken.  

Type C 
 
Type G 

Afb. 110: Inplanting van type C en G: fase 1927.  
Bron: Algemeen plan voor de plaatsing van de waterleiding. Onderneming J.Lorent.   
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TYPE C  
 
 
Type C is iets kleiner dan type G en  neemt een 
oppervlakte in van 42m².  De percelen 
variëren qua grootte, enkele voorbeelden: 
Gorsumweg 128: 5a 8ca │ R.Lambrechtsstraat 
27: 2a 44ca.  
 
Prijs per huis van dit type volgens bestek van 
de bouwmeester: 26.748fr. + 824fr. voor 
afzonderlijk bijgebouwtje. (680 euro). Nu wordt 
er voor deze woning met grond, bijvoorbeeld 
Gorsumweg 128, 135.000 euro gevraagd. 
 

In de gevels zijn er twee varianten te onderscheiden. De eerste variant heeft een voordeur 
en 2 raampjes in de zijgevel en 3 ramen in de voorgevel.  
De tweede variant heeft een voordeur in de voorgevel en in de zijgevel 2 raampjes.  
De gevels hebben een vrij gesloten karakter.  
De versieringen in de gevels, 2 lagen mestelwerk die uitsteken, zijn overal hetzelfde. Boven de 
deuren komen al dan niet afdakjes voor.  
De woningen kennen meer eenvoud t.o.v. de vorige fase. Het verschil is vooral te zien in de 
versieringen op de gevel en het ontbreken van de dakkapellen.  
De achtergevel heeft op de verdieping 2 ramen, onderaan een groot raam en twee deuren, 
waarvan één in de uitstekende wc.  
Als dakvorm hebben deze buitenste woningen een half schilddak. De voorgevel heeft een 
breedte van 6m25.  
 

Afb. 111: Kadasterplan  
Bron: Verbouwing – Tekton Architecten - 2008 
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 167 Afb. 112: Gevels type C.   
Bron: Afgeleid van  de huidige situatie.  



 168 Afb. 113: Foto’s type C – huidige situatie.  
Bron: Eigen foto’s.  
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R.Lambrechtsstraat 27 

Gorsemweg 148 

Afb. 114: Interieurfoto’s type C.   
Bron: R. Lambrechtsstraat 27: www.aktimmo.be │ Gorsemweg 148: Eigen foto’s.  
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De woning heeft een breedte van 6m25 en een lengte van 7m05. De bewoonbare 
oppervlakte bedraagt 88m², dit is vergelijkbaar met de fase van 1921.  
De kelder (deel kolenkelder) loopt slechts onder de voorste helft van de woning. Er is een 
regen-,  beer- en waterput.  
De grondplannen verschillen niet veel van de vorige fase. Dezelfde vertrekken komen terug 
voor. De scheiding tussen de woonkamer en de ontvangstruimte is niet zo sterk aanwezig. 
Van deze ruimtes is één geheel te maken na het opzetten van de scheidingselementen. In 
deze ruimtes bevinden zich 2 schouwen. Vooraan is er nog de hal, met de trap naar de 
verdieping. In het verlengde hiervan ligt de keuken achteraan, een zeer kleine ruimte (helft 
kleiner) van amper 3,75m² groot. Hierin staat enkel een pompbak. De koer is enkel bereikbaar 
via de keuken. Het gemak steekt lichtjes uit de achtergevel, deze is bereikbaar langs buiten 
en wordt verbonden met de beerput. Daarin ligt de reden dat de wc zich meestal 
achteraan bevindt. Er zijn geen achterbouwen voorzien.  
Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers. Één ervan heeft een aparte ruimte als kast.  
De twee grootste slaapkamers hebben verwarmingselementen, die in verbinding staan met 
deze op het gelijkvloers.  
Er is een laddertrap en een luik naar de zolder.  
Er bestaat een waterleiding en een gasleiding.  

Afb. 115: Grondplannen type C.   
Bron: Overeenkomst met: Claes, P., Herstellings-en onderhoudswerken aan 257 woningen te St.Truiden.  
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TYPE G  
 
Type G is een iets groter type, achteraan heeft het nog een 
bijgebouwtje. Het type neemt een oppervlakte van 54,4m² 
in.  
De voorgevel is open, er zijn grote ramen gebruikt. Op het 
gelijkvloers is er een erkertje. Op het kadasterplan is te zien 
dat alle woningen type G deze uitsprong hebben. Op de 
Gorsumweg zijn enkele echter vervangen door een 
gewoon raam. De voorgevel heeft een breedte van 5,5m.  
De achtergevel heeft op de verdieping 2 ramen. Wat er op 
het gelijkvloers aan ramen of deuren voorzien is, is niet 
duidelijk. Door de vele bijgebouwtjes is dit niet meer 
waarneembaar.  
Zijgevels heeft dit type niet, aan weerszijden worden ze 
ingesloten door type C.  
Dit type heeft dezelfde versieringen op de gevels als type 
C. Ook hier worden deze gemaakt door stroken metselwerk 
die naar voren uitsteken.  

Als dakvorm hebben ze een combinatie van een schilddak en een zadeldak.   
Prijs per huis van dit type, volgens bestek van de bouwmeester is 27.808fr. + 824fr. voor een 
afzonderlijk bijgebouwtje (=710 euro). 
 

Afb. 116: Foto’s type G – huidige situatie.  
 Bron: Eigen foto’s.  



 172 Afb. 117: Gevels type G.   
Bron: Afgeleid van de  huidige situatie.  
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De woning is 5m50 breed en 8m lang, met een uitbouw van 2m60 x 4m. De bewoonbare 
oppervlakte is 98,4m², zolder en kelder niet inbegrepen.  
Er is een kelder, die zich onder de voorste helft van de woning bevindt.  Een deel is de 
kolenkelder. Er is een regenput, beerput en waterput.  
Het gelijkvloers stemt ongeveer overeen met dat van type C. De ontvangstruimte heeft aan 
de straatzijde een erker. In de woonkamer is er bergruimte voorzien. De keuken van type C is 
omwille van de smallere afmetingen ingenomen door een gang. Daarom is er een 
achterbouw waar de keuken en de wc zich bevinden. De wc ligt achteraan zodat die 
verbonden kan worden met de beerput.  
Ook de verdieping heeft gelijkenissen met type C. Er zijn 3 slaapkamers voorzien.  
De zolder is bereikbaar met een luik in de gang.  
Er bestaat een waterleiding en een gasleiding.  

Afb. 118: Interieurfoto’s type G.   
Bron: Eigen foto’s.   

 



 174 Afb. 119: Grondplannen type G.   
Bron: Eigen opmeting.  
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MATERIAALGEBRUIK 
 
De aannemer kan de materialen aanschaffen in het Nationaal Materialenkantoor, filiaal van 
de Nationale Maatschappij, zetel te Brussel. Een gedeelte wordt daar aangekocht.  
De grondvesten worden in beton gemaakt.  De muren die hierop komen zijn van baksteen uit 
de streek.   
Op het gelijkvloers worden schouwen in petit granit geplaatst, met schoorsteenplaten in 
beton.  
Rood Noors Grenenhout wordt als materiaal toegepast voor: de plankenvloer op het 
gelijkvloers (of in samengeperste cementtegels), de plafonneerlatten, de schrijnwerkerij, de 
rolluiken en de rolluikkasten voorzien van een treklint en een zelfopwinder.  
In de keuken is er een pompsteen en pomp.  
De traptreden op het gelijkvloers, de bovendorpels van deuren en ramen en de luifels zijn 
van beton. De trap naar de verdieping krijgt treden en een leuning in beukenhout en 
stootborden en wangen in rood grenenhout.  
Bijgebouwen (wc en afwasplaats): daken in mager beton. Gemak bestaande uit een pot, 
met rechtstreekse uitweg. Ze wordt niet aangesloten op een waterleiding, maar op de 
beerput. Deze aansluiting bestond toen al wel: “Ingeval de aansluiting met een waterleiding 
mogelijk is, zal er een wc, type Nationaal Materialenkantoor, met waterjacht geleverd en 
geplaatst worden. Daarin begrepen waterbak, trekker met handvatstelsel, het buisstelsel en 
loden verluchtende stankafsnijder, de kuis- en onderzoekgaten en al de bijhorigheden die 
nodig zijn aan een volmaakt waterdicht en hygiënisch toestel.” 
Afsluitingen van de hofjes zullen uit 1m hoge staken van steenstukken of gebroken 
hoogovenslakken beton en uit 3 rijen gegalvaniseerde ijzerdraad bestaan.  
In het dak, aan de achterkant, worden er mini-dakraampjes gemaakt van 6 pannen groot. 
Dit is slecht bij enkele woningen gebeurd.  
In de gevel worden de treden en de raamdorpels in hardsteen klein graniet uitgevoerd, de 
onderplint van de voorgevel in blauwe steen. Er wordt een voetkrabber tegen de muur 
bevestigd langs de voordeur. Op het dak komen Boomsche, Pottelbergsche of soortgelijke 
pannen.  
Zelfs de brievenbus en de deurbel worden door de Maatschappij gekozen. Welke inbreng 
hadden de bewoners zelf? Daar het koopwoningen zijn, kunnen de bewoners later wel zelf 
aanpassing aanbrengen.  

 Bron: Bijlage van het bijzonder lasthokier – 1927 │ Documenten van de c.v. Nieuw St.Truiden.  
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LEVENSOMSTANDIGHEDEN - BEVOLKING 
 
Door de uitgevoerde werken en verbeteringen voelen de inwoners van de Tuinwijk zich niet 
langer als een hoop verstotelingen (verbinding gemaakt met de stad) of daklozen.  
Ze werken zelfs mee aan de opbeuring en verfraaiing van hun wijk, door het opsmukken van 
hun woonst en het wedijveren tussen elkaar.  
In 1931 gaat men over tot de verfraaiing van de wijk. Dit doet men met beplantingen en 
door een verbetering van de bestrating.  
Er werden huurverlagingen (50%) toegestaan aan gezinnen met meer dan 7 kinderen. Dat is 
tegenwoordig veranderd naar 4 kinderen.  
In 1927 komt er meer berusting bij de bevolking. Het nachtrumoer, de vechtpartijen, het 
vernielen van afsluitingen en het stelen verminderen van dag tot dag. De slechte elementen 
werden verwijderd en boetes werden niet gespaard, na enige vermaningen.  
In 1927 worden er aanvragen gedaan voor het oprichten van bijgebouwen bij de woningen 
van de eerste fase, 1921, op de Tuinwijk o.w.v. sociale en financiële redenen. De woningen 
voldeden niet meer aan de noden van enkele bewoners. De huurwoningen zijn ondertussen 
koopwoningen geworden. De bewoners hebben verschillende ambachten en moeten in 
staat zijn hun beroep uit te oefenen door het toelaten van bijhorigheden van allerhande 
aard: werkplaatsen, bakovens, bergplaatsen voor voertuigen, broeikassen, … Als men dit niet 
zou toelaten zou de verkoop van de woningen stilvallen en de Maatschappij in financiële 
moeilijkheden komen.  
De afsluitingen van de tuinen en aanplantingen bij de eerste woningen (1921) gebeuren pas 
in 1927. De afsluitingen worden betaald door de bewoners, de aanplantingen op de 
openbare weg door het stadsbestuur. Men wil vermijden dat er allerlei soorten afsluitingen 
worden opgericht.  

 Bron: Verslagboek S.M.Nieuw St.Truiden │ 7 oktober 1921 tot 18 februari 1924. 



 177 Afb. 120: Inplanting van types 1 tot 5 van fase 1929.  
Bron: Afleiding van huidige toestand.  

 Bron: Claes, P., Herstellings-en onderhoudswerken aan 257 woningen te St.Truiden.  
 



 178 

1 9 2 91 9 2 91 9 2 91 9 2 9         
 
In 1929 worden er 39 huizen gebouwd. Zij nemen de percelen in waar normaal gezien de 
kerk en de scholen zich zouden vestigen.  
Er zijn 6 types te herkennen. Waarom er met zoveel types gewerkt wordt is niet duidelijk. De 
verdeling van de types is vreemd. Types 1, 3 en 5 zijn (gedeeltelijk) overgenomen vanuit de 
vorige fase. Ze komen overeen met type C en G.  
Vele woningen zijn al vervangen door nieuwbouw appartementen (zie fase 1995). Via de 
studie van Puck Claes en een eigen onderzoek ter plekke, kon ik achterhalen om welke types 
het ging, want er zijn verder geen documenten van terug te vinden.  
Door de nieuwe huizen worden de percelen van twee winkelierhuizen kleiner: ze krijgen 
hierdoor een oppervlakte van 3a 33ca en 3a 36ca.  
Het zijn allen koopwoningen. De architect en aannemer zijn onbekend.  
De voorgevels staan steeds op de rooilijn, deze types hebben geen voortuin, enkel een grote 
achtertuin. Er is slechts één bouwblok, van type 1, waar de voorgevel wel enige afstand van 
de straat bewaart.  
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TYPE 1 
 
Van type 1 zijn er 15 woningen gebouwd langs de Middenlaan. De woningen zijn 
gegroepeerd per 5.  
In type 1 is een onderscheid te maken in twee varianten. Variant 1 zijn de woningen die op 
de hoeken van een woningblok liggen, variant 2 zijn de woningen ertussenin.  
Aan de ene zijde van de Middenlaan hebben de woningen een voortuin van 4m50 diep, 
aan de andere zijde hebben ze er geen.  De percelen variëren sterk van grootte. Deze met 
voortuin hebben een perceel van 2a 42ca, waarvan de hoekwoningen nog 10ca meer 
hebben. Deze zonder voortuin hebben een perceelsgrootte van 1a 34ca, waarvan de 
hoekwoningen nog 44ca extra hebben.    
Er is een verschil in gevels waar te nemen, de grondplannen van de varianten zijn hetzelfde.  
Variant 1 heeft zijn voordeur aan de zijkant, hierdoor enkel 3 ramen aan de voorzijde. Variant 
2 heeft zijn voordeur wel in de voorgevel met nog 4 extra ramen, 2 meer dan bij variant 1. De 
versieringen blijven bij beiden hetzelfde en komen overeen met deze uit de vorige fase. De 
dakvorm varieert tussen een wolfsdak of een zadeldak.  
Dit type is hetzelfde als type C van fase 1927. Type C kent dezelfde 2 varianten, enkel de 
twee extra ramen ontbreken en de dakvorm verschilt lichtjes. De achtergevel komt overeen.  

Afb. 121: Inplanting en vooraanzicht afgebroken woningen.  
Bron: Plannen: Vervangingsbouw van 19 sociale woningen in 

de Tuinwijk te St.Truiden – 1995 – Architect H.Bungeneers.  
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Afb. 122: Voorgevels type 1.  
Bron: Afleiding van huidige toestand.  



 181 Afb. 123: Zij- en achtergevel type 1.  
Bron: Afleiding van huidige toestand.  
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Variant 1 

Variant 2 

Afb. 124: Foto’s type 1 – huidige situatie.  
Bron: Eigen foto’s.  



 183 Afb. 125: Interieurfoto’s type 1. 
Bron: Eigen foto’s: Middenlaan 39.  
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De hoekwoningen, variant 1, hebben een breedte van 6m25. De woningen die hier tussenin 
liggen hebben een breedte van 6m. De lengte is 7m05. Ze hebben een bewoonbare 
oppervlakte van 88m², zolder niet meegerekend.  
De grondplannen komen overeen met deze van type C van fase 1927.  
Op het gelijkvloers zijn er twee grote ruimtes, de ontvangstruimte vooraan en de woonkamer 
achteraan. De scheiding tussen de ruimtes kan weggelaten worden, zodat er één ruimte 
ontstaat. In deze ruimtes bevinden zich 2 schouwen. Vooraan is er nog de hal, met de trap 
naar de verdieping. In het verlengde hiervan ligt de keuken achteraan, een zeer kleine 
ruimte van amper 3,75m² groot. Hierin staat enkel een pompbak. Het gemak steekt lichtjes uit 
de achtergevel, deze is bereikbaar langs buiten. Er zijn geen achterbouwen voorzien.  
Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers. Één ervan heeft een aparte ruimte als kast. De 
slaapkamer vooraan kon makkelijk groter gemaakt worden door de gang recht te trekken. 
Nu heeft deze gang nogal een vreemde vorm. Bij de woning die ik bezocht heb, is de kast 
weggehaald. En wordt daar de doorgang gemaakt tot de zoldertrap die zich boven de trap 
naar de verdieping bevindt. Origineel was er enkel een laddertrap en een luik naar de 
zolder. De twee grootste slaapkamers hebben verwarmingselementen, die in verbinding 
staan met deze op het gelijkvloers.  



 185 Afb. 126: Plannen van type 1.  
Bron: Claes, P., Herstellings-en onderhoudswerken aan 257 woningen te St.Truiden.   
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TYPE 2  
 
Dit type komt op de hoeken van een huizengroep 
voor. De groep woningen bestaat uit 4 of 7 
woningen. De woningen liggen op percelen met 
een variabele grootte: 3a 38ca, 1a 73ca, 3a 75ca, 
3a 82ca, 1a72ca en 1a 45ca. Van dit type zijn er 6 
woningen gebouwd.  
De woningen liggen met hun voorgevel op de 
rooilijn.  
De voorgevel is vrij open, er worden veel ramen 
voorzien. De voordeur ligt aan de straatkant. De 
zijgevel is vrij gesloten. De achtergevel heeft 
bovenaan dezelfde ramen als in het vorige type. 
Welke ramen of deuren er op het gelijkvloers in de 
achtergevel staan zijn onbekend, daar er reeds 
vele bijgebouwtjes aangebouwd zijn. Er zijn weinig 
versieringen op de gevel aangebracht. Het 
parament steekt steeds meer naar buiten 
naargelang de hoogte.  
De woningen hebben een wolfsdak met een 

nokhoogte van 9m10, een kroonlijsthoogte van 5m60 en een dakhelling van 44°.  

Afb. 127: Foto’s type 2.  
Bron: Eigen foto’s.  
 



 187 Afb. 128: Gevels type 2. 
Bron: Afleiding van huidige toestand. 
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Afb. 129: Interieurfoto’s:  
Bron: Eigen foto’s: St.Lutgardisstraat 2.  
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De woningen type 2 hebben, volgens het inplantingplan, een breedte van 5m70 en volgens 
de grondplannen van Puck Claes, een breedte van 6m. De lengte is 6m70. Zo heeft de 
woning een bewoonbare oppervlakte van 80m², hetzelfde als type 1.  
Het gelijkvloers bestaat voornamelijk uit één grote ruimte, met zicht naar de straat, dit is de 
woonkamer. De hal ligt vooraan en geeft toegang tot de trap naar de verdieping. 
Achteraan ligt nog een ruimte van 5,7m², de functie is onbepaald, waarschijnlijk de keuken. 
Dit is de enige plaats waar een schouw staat. Grenzend aan de woonkamer en aan de 
tuinzijde zijn er 3 kleine ruimtes. Één waarin zich het toilet bevindt, bereikbaar via de sas. Het is 
niet zeker of de sas een deur heeft naar buiten toe, dus kan de wc ook bereikbaar zijn langs 
buiten. En ten slotte is er nog een ruimte met een lavabo in. Dit is de eerste keer dat zo een 
ruimte op de plannen voorkomt. Omdat het in verbinding staat met een sas naar buiten is dit 
waarschijnlijk een kleine wasplaats.   
De verdieping telt 3 slaapkamers. Één ervan heeft, zoals in type 1, een kast. De derde 
slaapkamer is zeer beperkt in afmetingen (1m95 x 1m65) en is zelfs te klein om een bed in te 
plaatsen! In deze ruimte is er een schouw.  

Afb. 130: Grondplannen van type 2.  
Bron: Claes, P., Herstellings-en onderhoudswerken aan 257 woningen te St.Truiden.   

 



 190 

TYPE 3 
 
Van dit type zijn er 12 woningen te herkennen op de 
inplanting.  
Type 3 wordt steeds ingesloten door type 2 of 4. De 
woningen hebben dus enkel een voor- en 
achtergevel. Ze zijn langer dan type 2 of 4 en steken 
zowel aan de straatzijde als aan de tuinzijde uit langs 
de buurwoning.  
De perceelsgrootte varieert zeer sterk: 1a 22ca, 3a 
20ca, 2a 10ca of 1a 15ca.  
De voorgevel en achtergevel zijn zeer open. De 
achtergevel heeft bovenaan weer dezelfde ramen als 
in de vorige types. Onderaan is de gevel wel gekend, 
hier is er een groot raam en een achterbouw zonder 
ramen naar de tuinkant.   
De gevel wordt versierd zoals in het type 2.  
 
 
 

Afb. 131: Foto’s type 3.  
Bron: Eigen foto’s.  
 



 191 Afb. 132: Gevels type 3.  
Bron: Afleiding van huidige toestand.  

 



 192 Afb. 133: Interieurfoto’s type 3. Bron: Eigen foto’s.  
Afb. 134: Doorsnede type 3. Bron: Plannen Middenlaan 68 – 1994 – Architect Kindermans.  
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De gevel heeft een breedte van 4m65 of 4m80 en de woning heeft een lengte van 7m35 
met achterbouw van 2m21 of 4m08.  
De woning wordt niet volledig onderkelderd, enkel vooraan. De kelder bestaat uit twee 
ruimtes.  
Het gelijkvloers heeft twee grote ruimtes, de ontvangstruimte en de woonkamer, waarvan 
men één ruimte kan maken. Op de scheiding hebben ze een schouw. Deze ruimtes hebben 
zowel aan de straat- als aan de tuinzijde uitzicht. Hierlangs ligt een smalle gang waar 
vooraan de inkomhal ligt en achteraan de keuken en de wc in een uitbouw. De wc is langs 
buiten te bereiken. De uitbouw is slechts één bouwlaag hoog.  
Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers. Er is geen schouw in de grootste slaapkamer 
getekend, maar er kan vanuit gegaan worden dat er zich daar één bevindt. In de woning 
die ik bezocht heb, was van de twee slaapkamers aan de voorzijde, één ruimte gemaakt. Dit 
is een logisch gevolg, want de kamers zijn anders te klein voor een 2-persoonsbed in te 
plaatsen.  
Zolder? Er is wel een trap getekend naar de zolder, al is er niet voldoende spatie onder het 
dak.   
Dit type is qua grondplannen te vergelijken met type G van 1927. De woningen zijn iets 
minder breed, zodat de breedte van de gang wordt ingenomen. In de gang naar de keuken 
staat nu een trap naar de verdieping. De overige ruimtes komen overeen. De verdieping 
kent wel enkele verschillen. De trap is gewijzigd van plaats, wat een spiegeling van de 
indeling tot gevolg heeft. Beide grondplannen tellen 3 slaapkamers.  
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Afb. 135: Grondplannen type 3.  
Bron: Claes, P., Herstellings- en onderhoudswerken aan 257 woningen te St.Truiden.  
Bron: Plannen Middenlaan 88 – 1994 – Architect Kindermans.  
Bron: Plan: Verandering aan de eigendom, bijgebouwen werkplaats – 1938 – Architect Radoux.  
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TYPE 4  
 
Van type 4 komen er twee woningen voor, als hoekhuis. De percelen hebben een grootte 
van 1a 20ca.  
De voorgevel is, in vergelijking met de andere types, minder breed, ze heeft slechts een 
breedte van 4m90. De voorgevel is vrij open naar de straat toe, met een voordeur en twee 
grote ramen. In de zijgevel zitten slechts twee raampjes. De openingen onderaan in de 
achtergevel zijn niet meer te achterhalen, er werden reeds veel ruimtes aangebouwd.  
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Afb. 136: Gevels  type 4.    
Bron: Afleiding huidige situatie – eigen foto. 
 



 197 Afb. 138: Grondplannen  type 4.  
Bron: Eigen opmeting.  
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De woningen hebben zodanige transformaties ondergaan, dat de oorspronkelijke 
grondplannen niet meer geheel te achterhalen zijn. De nodige informatie werd achterhaald 
door een opmeting ter plekke en door verhalen van de bewoners.   
De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 61 m².  
Onder de woning bevindt zich een kelder. Deze is toegankelijk via de kelderdeur in het 
keukentje. Waarom er langs de trap een breedte van een 40’tal centimeter wordt 
vrijgehouden, is niet bekend, dit is verloren circulatieruimte. Deze spatie moet op de 
verdieping alleszins breder geweest zijn, anders zijn de kamers niet te bereiken.  
Het gelijkvloers bestaat uit één ruimte, waar het dagelijks leven zich afspeelt. In deze ruimte 
staat een kachel. Achteraan zijn er drie zeer kleine ruimtes, waar het toilet, een kleine keuken 
en een wasbakje zich bevinden. Het toilet is langs buiten bereikbaar. In type 2 komt 
ongeveer dezelfde indeling voor.  
 

“Wij waren met 5 kinderen thuis. Van de twee bestaande slaapkamers hadden we er drie 
gemaakt, door in het midden van de kamer een gordijn te hangen. Zo hadden de ouders 
een kamer en lagen de meisjes en de jongens gescheiden. Één keer per week wasten we 
ons in het bassin, dit werd in de woonkamer gezet, afgescheiden door wat stoelen. In de 

leefruimte gingen ook de feesten door. Als er een communie was kwam de familie op 
zondag en de buren op maandag.” 

Mekers M. - Invalidenstraat 1 – Tuinwijk.  
 

Afb. 137: Interieurfoto’s type 4.     
 Bron: Eigen foto’s: Invalidenstraat 9.   
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 TYPE 5 
 
Van type 5 komen er 2 woningen voor, als rijwoning. De percelen hebben een grootte van 
1a 20ca.  
De voorgevel is 5m55 breed.  
De voorgevel is vrij open naar de straat toe, met een voordeur en twee grote ramen. 
Van de achtergevel en de grondplannen heb ik geen gegevens omdat ik geen 
toestemming had de woningen te bezoeken.  
Type 1 van 1929 is een herhaling van type C van 1927. Er kan vanuit gegaan worden dat 
type G van 1927 ook wordt toegepast in deze fase. Aangezien de gevel en de afmetingen 
van het grondplan overeenkomen met type G, is type 5 waarschijnlijk deze herhaling.  Dit is 
slechts een veronderstelling en geen zekerheid.  

Afb. 139: Inplanting fase 1929. Bron: Plan stad St.Truiden 1930.  
Afb. 140: Foto’s type 5.  Bron: Eigen foto’s.  



 200 Afb. 141: Gevels  type 5.   
Bron: Afleiding huidige situatie.   
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TYPE 6: WINKELIERHUIS 
 
Van type 5 bestaan er slechts twee woningen. Ze zijn verschillend van elkaar, maar kunnen 
bestempeld worden met de term winkelierhuis. In deze fase spreekt men van 3 
winkelierhuizen. Dit werd echter afgeleid van een poster van een openbare verkoop. Hierop 
staan 3 woningen vermeld, waarvan één winkelierhuis van fase 1921, namelijk. nr. 180.  
De oppervlaktes komen overeen: 2a 1ca duidt op het perceel van het linkse huis 
(St.Ludgardisstraat 26), 1a43ca duidt op het rechtse (Middenlaan 64). Deze bevinden zich 
aan het centrale plein.  
De plannen van de gevels geven de huidige situatie aan. De originele gevels zijn niet meer af 
te leiden.  
Hun voorgevels hebben een breedte van 6m75 en 8m40, ze liggen op de rooilijn en hebben 
dus geen voortuin.  
Verdergaand op het inplantingplan, hebben de woningen een enorme grootte, ten opzichte 
van de reeds gebouwde. Ze hebben een bewoonbare oppervlakte van 135m² en 168m².  

Afb. 142: Inplanting fase 1929. Bron: Plan stad St.Truiden 1930.  
 



 202 Afb. 143: Poster openbare verkoop. Bron: C.V. Nieuw St.Truiden. 
Afb. 144: Foto’s type 5. Bron: Eigen foto’s. 



 203 Afb. 145: Gevels type 5: Middenlaan 64.  
Bron: Afleiding huidige situatie.  



 204 Afb. 146: Gevels type 5: St.Ludgardisstraat 26. 
Bron: Afleiding huidige situatie.  
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MATERIAALGEBRUIK 
 
Ramen, deuren, vensterbanken en plinten van hout. Er bevinden zich rolluiken aan de ramen.  
De keldertrap is van hout of beton, breedte 68cm, met een leuning met spijlen. Een 
zoldertrap is er niet, enkel een ladder en een luik. 
De vloer tussen de kelder en het gelijkvloers bestaat uit een houten latwerk.  
Er is een plankenvloer op de zolder en op de overloop op de verdieping.  
De wc bestaat uit een houten bak. Er ligt een plat dakje in gewapend beton op. De wc 
bevindt zich achteraan zodat er verbinding gemaakt kan worden met de beerput.  
Er is ook een septische put en een waterput.  
In de voorgevel en zijgevel is de boord onderaan in blauwe hardsteen.  
De rioleringen van 4 woningen komen eerst samen voor ze met de hoofdriolering verbonden 
worden! 
 
LEVENSOMSTANDIGHEDEN - BEWONERS 
 
Het nodige comfort van die tijd is regenwater, drinkwater, gas, elektriciteit, een Engelse wc, 
riolen en een degelijke straatverlichting.  
In 1930 doet de economische crisis zich voelen, met een beperking van de arbeidsduur, een 
vermindering van de lonen en werkloosheid tot gevolg. De verkoop van de huizen valt 
praktisch stil. De inning van huurgelden is een delicate kwestie geworden.  
Belangrijke onderhouds- en herstellingswerken blijken noodzakelijk maar konden niet worden 
uitgevoerd. Bij gebrek aan middelen is de activiteit van de maatschappij beperkt tot het 
innen van huurgelden. Dit wordt steeds moeilijker.  
Vele gezinnen zien hun inkomsten krimpen, niet altijd in verhouding met de levensstandaard. 
In de maatschappij gaat men ervan uit dat de huurprijzen moeten aangepast worden aan 
de vermogens van de huurgezinnen. Het doel van de maatschappij is de gezinnen van de 
minbegoedenstand in de voordeligste voorwaarden een gezonde en aangename 
huisvesting te bezorgen. Het is gewenst geen verminderingen toe te staan, maar de 
huurprijzen eenvormig te houden voor alle gezinnen. Zo bijvoorbeeld wat betreft de 
vermindering aan kroostrijke gezinnen, is de maatschappij van gedachte dat zulks zou 
moeten gebeuren met interventie van een ander organisme als de bouwmaatschappij. Wat 
baat het huurprijzen vast te stellen die toch niet kunnen worden betaald. Beter is het vragen 
van huurgelden die stroken met het betaalvermogen van de huurders.  
Het jaar 1940 spande de kroon, er was de mobilisatie, de oorlog, de vlucht naar elders 
(voornamelijk naar Frankrijk), het vertoeven in krijgsgevangenschap, de afsnijding van  

Bron: Lastenhokier │ Documenten c.v. Nieuw St.Truiden 
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inkomsten bij sommige gezinnen enz. Dit waren de oorzaken dat de huurgelden in het geheel 
niet of zeer moeizaam binnenkwamen. Gedurende de maanden mei, juni en juli betaalde 
niemand huurgelden. Tevens is door de mobilisatie de verkoop van huizen op een dood punt 
komen te staan, te meer daar de kredietmaatschappijen aangesloten bij de ASLK, geen 
leningen meer toestaan. Er werd geen enkel huis verkocht.  Enkel het einde van de oorlog zal 
toelaten weer op geordende wijze de inning van de huishuren te doen.  
Sommige huizen werden tijdelijk bezet door soldaten. Tijdens het jaar 1942 nam de 
plaatselijke woningnood scherpe vormen aan, vele woongelegenheden worden 
onderverhuurd en opgepropt met verschillende gezinnen.  
In 1939 wordt de scouts opgericht. Deze hield vergaderingen in de parochiezaal langs de 
kerk. Er was ook een voetbalploeg en een kegelbaan.  
Tijdens de oorlog: verplichte tewerkstelling in Heilburn door de Duitsers die een massale 
opeising van werkkrachten deed, telegraafbediende, strijders, handwerker, lid van de witte 
brigade, soldaat. Bijna alle bewoners zijn geboren in St. Truiden.  
In 1936 worden er afsluitingen met een ijzeren draad gemaakt langs de Grevensmolenweg, 
op 5m afstand van de weg. Op 2m van de weg worden er bomen geplant, 6m uit elkaar.  
 

“Vroeger was het leven veel beter. Men zat buiten voor de deur, de stoep was 
toen nog groter. In de Middenlaan knikkerde men. Er waren nog geen auto’s. Nu 

zit iedereen binnen. Op 14 jaar gaan de kinderen werken.”  
Bewoonster Invalidenstraat. 

 
 

Bron: Verslagboek S.M.Nieuw St.Truiden │ 7 oktober 1921 tot 18 februari 1924. 
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In 1948 stelt de Nationale Maatschappij richtlijnen op en een derde reeks typeplannen. De 
bewoonbare oppervlakte wordt vergroot. Er worden rioleringsnetten aangelegd zodat het 
toilet naar de straatzijde, dikwijls naast de voordeur, wordt verplaatst. Op het gelijkvloers zijn 
er 3 leefruimtes: de keuken, de zitplaats en de eetplaats. Daarnaast is er nog een inkomhal 
met trap en wc en in sommige gevallen een aparte wasplaats. Op de verdieping zijn er twee 
of drie slaapkamers en een badkamer met bad. In het begin was er enkel koud water. Deze 
ruimte werd door de bewoners eerst als berging gebruikt, omdat daar een tekort aan was.        

Afb. 147: Grondplannen woonkamer aan koer. 
Bron: Heemkundige kring St.Truiden: Schetsontwerp – Architect L.Radoux – 1946.  
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1946: SCHETSONTWERP 
 
Er zijn enkele ontwerpfasen, door architect L. Radoux, voorafgegaan aan het voorontwerp 
voor het bouwen van 16 woningen. Een eerste fase zijn de schetsontwerpen, getekend op 
kalkjes. Er worden 5 types ontworpen: het type woonkamer aan koer, type A, type B, type C 
en type D.  
 
1. Type woonkamer aan koer:  
 
De woning is volledig onderkelderd. De kelderruimte bestaat uit 3 ruimtes en een beerput.  
Het gelijkvloers heeft als afmetingen 6m x 12,7m en neemt een oppervlakte in van 53m², 
evenals de verdieping. In het voorste gedeelte zijn er drie grote ruimtes, de woonkamer aan 
de tuinzijde, de ‘washplaats’ en de zitplaats aan de straatzijde. De woonkamer bevindt zich 
aan de koer, om zo een maximum aan verluchting en verlichting te ontvangen. In de 
woonkamer is er een schouw voorzien: deze kamer staat in verbinding met de andere 
ruimtes en geeft zo zijn warmte af aan de hele woning. In deze plaats staat de trap naar de 
verdieping, deze is dus niet aan de inkom gelinkt. De ‘washplaats’ is bereikbaar via de 
woonkamer. Vanuit deze ruimte is er een trap naar de kelder. De wc en de bergplaats 
worden aangebouwd. Toch zijn ze bereikbaar langs binnen, niet langs buiten. De wc bevindt 
zich boven de beerput, daar ligt de reden waarom deze steeds achteraan ligt.  
Op de verdieping zijn er 4 slaapkamers. Dat is een slaapkamer meer dan in de vorige fasen. 
Het volgend type geeft aan dat er 7 bedden voorzien zijn, dus voor een gezin met maximum 
5 kinderen. Er is een wc op de verdieping. De kamer in het bijgebouwtje, de wc en de trap 
naar de zolder kunnen enkel bereikt worden als men door de grootste slaapkamer gaat! De 
grootste slaapkamer heeft verwarming. 
De plannen vertellen niets over een zolderruimte.  
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2. Type A:  
 
De woning is volledig onderkelderd. De kelder heeft 6 ruimtes, één ervan is de beerput. De 
andere zijn twee voorraadkelders, een droogkelder, een warenkelder en een koolkelder. 
Voorts zijn er geen bergruimtes in de woning voorzien. 
Het gelijkvloers heeft als afmetingen 6m x 10m, en heeft een oppervlakte van 60m². In de 
inkomhal is plaats voorzien voor rijwielen en kinderwagens. Hieraan grenst de 
ontvangstruimte. In het midden van de woning ligt de woonkamer, hierin staat een tafel met 
6 stoelen, een kast en een kachel. Achteraan is er een onbepaalde ruimte, waarschijnlijk de 
zitplaats of washplaats. Deze drie ruimtes zijn van elkaar gescheiden met panelen die kunnen 
worden open gezet. De wc bevindt zich in de keuken, boven de beerput. De keuken is 
bemeubeld met twee kasten, een lavabo en een gasvuur.  
De verdieping is weer te bereiken via de trap in de woonkamer. Er zijn 4 slaapkamers: 2 
grotere en 2 kleinere, voorzien voor 7 personen. Op één kamer is er een lavabo. De schouw 
ligt tussen de 2 grootste kamers.  

Afb. 148: Grondplannen type A. 
 Bron: Heemkundige kring St.Truiden: Schetsontwerp – Architect L.Radoux – 1946.  
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3. Type B:  
 
De woning wordt slechts gedeeltelijk onderkelderd. Er zijn drie ruimtes gemaakt: de 
voorraadkelder, de koolkelder en de beerput.  
De afmetingen van de woning zijn 6m x 11m, het neemt een oppervlakte van 66m² in.  
Aan de inkom is er plaats voorzien voor rijwielen en kinderwagens, al dan niet afgeschermd 
met een muur. De trap is bereikbaar vanuit de woonkamer, staat niet in verbinding met de 
inkom. Er zijn 2 zitkamers, welke activiteiten er in elk van deze ruimtes plaatshebben, is niet 
duidelijk. De zitkamers zijn van de tussenliggende woonkamer afgescheiden met panelen die 
opengezet kunnen worden. In de woonkamer is er een schouw die de ruimtes verwarmd. Er is 
geen verbinding van de inkom naar de zitkamer vooraan, deze wordt dus niet gebruikt als 
ontvangstkamer. Achteraan is er een keuken met lavabo en een wc voorzien. De wc ligt in 
de woning, boven de beerput, maar is langs buiten te bereiken. De trap naar de kelder staat 
niet in verbinding met de keuken, zoals in de andere types. Daar men in de kelder ook de 
opslag van de kolen voorziet, is dit niet abnormaal daar de schouw in de woonkamer staat.  
Op de verdieping zijn er 4 slaapkamers. Er is een lavabo in een kast op de gang en aan de 
zoldertrap. De schouw zit tussen de twee grootste kamers.  

Afb. 149: Grondplannen type B: 
Bron: Heemkundige kring St.Truiden: Schetsontwerp – Architect L.Radoux – 1946.  
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4. Type C:  
 
De woning heeft een breedte van 6m en een lengte van 8,80m en heeft een footprint van 
53m².  
De kelder loopt onder de volledige woning. Het heeft drie bereikbare ruimtes en een 
beerput.  
Aan de inkom is er plaats voorzien voor rijwielen en kinderwagens, voorts zijn er geen 
bergruimtes in de woning, De trap is weer te bereiken via de woonkamer. Nieuwe functie, de 
pompplaats, duidt eigenlijk op de keuken. Er is verwarming tussen de zitkamer en de 
woonkamer. De term ‘ontvangstruimte’ wordt in deze types niet meer gebruikt. De wc ligt in 
de woning, boven de beerput, is bereikbaar via een sas die met buiten in verbinding staat.  
Op de verdieping zijn er 4 slaapkamers. Op de gang is een kast met een wasbak in. De 
kleinste kamer is enkel bereikbaar via de grootste slaapkamer! Tussen de grootste en de 
tweede grootste kamer zijn er schouwen voor verwarming.  
Over een zolderruimte zijn er geen gegevens. Maar er is wel een trap naar de zolder.  
  

 

Afb. 150: Grondplannen type C. 
 Bron: Heemkundige kring St.Truiden: Schetsontwerp – Architect L.Radoux – 1946.  
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5. Type D:  
 
De woning is volledig onderkelderd. Ze bestaat uit 3 ruimtes: de koolkelder, de kelder en de 
voorraadkelder. Ook is er een beerput achteraan.  
De afmetingen van de woning zijn 6m x 10m dat een oppervlakte van 60m² geeft.  
Aan de inkom is er plaats voorzien voor rijwielen en kinderwagens. De schouwen bevinden 
zich in de woonkamer. In de pompplaats (keuken) werkt men met een gasvuur. Aansluitend 
aan deze ruimte is er een sas, een stortbad en een wc. Dit is de eerste maal dat een stortbad 
op de plannen verschijnt. De wc ligt achteraan, om zo in verbinding te staan met de 
beerput. De trap is enkel bereikbaar via de woonkamer.  
Op de verdieping zijn 3 slaapkamers. De vierde kamer is vervangen door een bergplaats of 
een badkamer. Dit is de eerste keer dat men over een badkamer spreekt. De schouw staat 
tussen de twee belangrijkste kamers. 

Afb. 151: Grondplannen type D: 
Bron: Heemkundige kring St.Truiden: Schetsontwerp – Architect L.Radoux – 1946.  
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1946: VOORPROJECT VOOR HET BOUWEN VAN EEN TWINTIGTAL HUIZEN VOOR REKENING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ NIEUW ST.TRUIDEN GELEGEN TUINWIJK ST.TRUIDEN 
 
In een tweede ontwerpfase tekent architect L. Radoux plannen van 4 types: type A, B, C en 
D.  
De woning is slechts gedeeltelijk onderkelderd. Ze bestaat uit 3 ruimtes waaronder de kolen- 
en voorraadkelder. Achteraan ligt er een beerput en een citerne voor het regenwater. De 
kelder is via een keldertrap vanuit de keuken of sas bereikbaar, in type D vanuit de 
woonkamer. Deze trap ligt onder de trap van het gelijkvloers.  
De woningen hebben een breedte van 6m en een lengte van 10m95 │10m36 │ 10m55 │ 
8m70. Het laatste type is dus kleiner dan de andere types, met een footprint van 52,2m². De 
andere nemen een oppervlakte van ongeveer 63,7m² in. 
Vooraan ligt de hal en de ontvangstruimte.  Enkel in type A vertrekt de trap in de hal, in de 
andere types bevindt deze zich in de woonkamer, achter een deur. De theorie hierachter is 
dat de verwarmde woonkamer meteen te bereiken is als je van boven komt, wat in 
winterdagen aan te bevelen is. De woonkamer ligt in het midden van de woning en heeft 
geen zicht naar buiten. In type D ligt de woonkamer aan de rechterzijde en heeft uitkijk naar 
de koer. In de woonkamer en de ontvangstruimte staan er schouwen. De scheiding tussen 
deze ruimtes kan weggenomen worden en kan er één ruimte van gemaakt worden. In het 
achterste gedeelte ligt de keuken, een sas, een wc en een stortbad. De wc is geïntegreerd in 
de woning, enkel bij type A is deze toegankelijk langs buiten. Ze ligt achteraan om zo 
verbonden te worden met de beerput. Opmerkelijk is dat tussen de wc, het stortbad en de 
keuken steeds een sas is. Er is enkel een rechtstreekse verbinding tussen het stortbad en de 
keuken in type B. De keuken is bemeubeld met een gasvuur, een kast en een lavabo. Omdat 
men met gas kookt is een kachel in de keuken overbodig geworden. In alle types, behalve 
type A is er bergruimte voorzien d.m.v. enkele kasten.  
De verdieping telt steeds 4 slaapkamers, 2 grotere en 2 kleinere. Er zijn bedden voorzien voor 
7 personen. De schouwen op het gelijkvloers lopen boven door en verwarmen de twee 
grootste slaapkamers. In type C wordt er, door de indeling van het gelijkvloers, ook een 
derde kamer verwarmd. Op de gang zit er een pompbak verscholen in een kast, enkel bij 
type D bevindt deze zich in de slaapkamer zelf. De grootste kamer geeft in type A en C uit op 
een balkon. 
De zolder is te bereiken met een ladder. De zolders zijn er over de ganse oppervlakte.  
De voorgevels hebben vele ramen, is zeer open naar de straatzijde toe. Rond de deur wordt 
een kader geplaatst. Soms komen er luikjes voor aan de ramen. De ramen hebben 
raamverdelingen. Onderaan is er een boordsteen. Type A en C hebben een balkon aan de  
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voorzijde. Voorts worden de gevels nog versierd door (delen van) de verdieping te laten 
uitspringen, onderaan worden ze afgewerkt met boogjes.  De types hebben alle vier een 
zadeldak.  
Type C kan ook een hoekwoning zijn. Dan staat de voordeur in de zijgevel.  

Afb. 152: Principe gelijkvloers types A,B en C     Principe gelijkvloers type D.  
 



 215 Afb. 153: Grondplannen type A: 
Bron: Voorproject voor het bouwen van een 20’tal huizen voor rekening van de 

Maatschappij Nieuw St.Truiden gelegen Tuinwijk St.Truiden – 1946 – Architect L.Radoux.  
 



 216 Afb. 154: Grondplannen type B: 
Bron: Voorproject voor het bouwen van een 20’tal huizen voor rekening van de Maatschappij Nieuw 
St.Truiden gelegen Tuinwijk St.Truiden – 1946 – Architect L.Radoux.  
 



 217 Afb. 155: Grondplannen type C: 
Bron: Voorproject voor het bouwen van een 20’tal huizen voor rekening van de Maatschappij 

Nieuw St.Truiden gelegen Tuinwijk St.Truiden – 1946 – Architect L.Radoux.  
 
 



 218 Afb. 156: Grondplannen type D: 
Bron: Voorproject voor het bouwen van een 20’tal huizen voor rekening van de Maatschappij Nieuw 
St.Truiden gelegen Tuinwijk St.Truiden – 1946 – Architect L.Radoux.  
 
 



 219 Afb. 157: Grondplannen type E en F: 
 Bron: Heemkundige kring St.Truiden: Schetsontwerp – Architect L.Radoux – 1947.  
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1947: SCHETSONTWERP 
 
Het derde voorontwerp dat L.Radoux maakt heeft twee types: type E en F.  
 
Van de kelderruimte zijn geen plannen gemaakt.  
De woningen hebben een breedte van 6m en een lengte van 10m20 │ 8m90. 
Type E houdt hetzelfde principe aan als de types uit het vorige ontwerp. Vooraan ligt de hal 
en de ontvangstruimte. In het midden van de woning is er de woonkamer met achter een 
deur de trap naar de verdieping. Aan de koerzijde bevindt zich de keuken met wc en 
stortbad en de verbinding met de kelder. Er is bergruimte voorzien in de woonkamer. Tussen 
de keuken en de woonkamer en in de ontvangstruimte bevinden zich schouwen.  
Type F kent enkele verschillen ten opzichte van type E. De trap naar de verdieping bevindt 
zich in de hal. Er is geen afbakening van de keuken gemaakt. Er is meer bergruimte.  
In de tuin worden er bijgebouwtjes getekend. Ze zijn per twee geschakeld, elk nemen zij een  
oppervlakte van 5,3m² in.   
Op de verdieping zijn er 4 kamers voorzien. In type E is het vierde kamertje zeer klein en niet 
groot genoeg om een bed in te passen. Welke functie deze kamer heeft is niet duidelijk. De 
schouwen van het gelijkvloers lopen op de verdieping verder. Op de verdieping is er ook 
bergruimte voorzien. Een lavabo is niet terug te vinden.  
  
 

Afb. 158: Principe gelijkvloers type E.   
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1848: VOORPROJECT BOUWEN VAN 16 HUIZEN MAATSCHAPPIJ NIEUW ST.TRUIDEN 
 
In dit voorontwerp worden er twee types ontworpen: het rijhuis en het hoekhuis. Het is niet 
duidelijk of er plannen ontbreken of dat het enkel bij deze twee types blijft. 
Enkel bij type 1 is er een kelder getekend op de plannen. Deze loopt onder de voorste helft 
van de woning. Ze bestaat uit 2 ruimtes.  
De woning is 6m of 6m18 (hoekwoning) breed en 8m lang.  
Type 1 is een rijhuis, de voordeur bevindt zich in de voorgevel. Vooraan ligt de hal, met 
aansluitend de trap. Type 2 is een hoekhuis en heeft de voordeur in de zijgevel, waardoor de 
hal links ligt, met aansluitend een trap en een wc. In type 1 staat de wc zich langs de keuken. 
Het feit dat de wc zich nu naar de straatzijde verplaatst heeft, heeft te maken met de 
uitbouw van het rioleringsnetwerk. De wc sloot voorheen aan op de beerput achteraan in de 
tuin.  
Voorts ligt de woonkamer aan de straatzijde. Er is geen sprake meer van ontvangstruimte. 
Een nieuwe ruimte, de eethoek, verschijnt op de plannen. De eethoek en de keuken liggen 
achteraan. In de keuken is er een lavabo, enkel kasten en een vuur.  
De schouw(en) worden zo geplaatst dat de hele woning verwarmd kan worden.  
Op de verdieping lopen deze schouw(en) door en verwarmen eveneens de volledige 
oppervlakte. Er zijn 3 slaapkamers te tellen en een badkamer. Dit is de eerste maal dat men 
van een badkamer spreekt. In de badkamer staat een bad, een lavabo en een kast. De 
kleinste slaapkamer is ingeruild voor de badkamer. Deze woningen zijn dus niet meer voor 7 
personen bewoonbaar, maar slechts voor 5. Er is bergruimte voorzien in de slaapkamers.  
De gevels zijn zeer open, er zijn grote ramen in gemaakt. Er zijn veel versieringen gemaakt. 
Rond de ramen en deuren zijn lijsten gemaakt. Onder de ramen van de verdieping zijn 
bloembakken opgehangen. Onderaan is er een boordsteen van breukstenen. De muren zijn 
opgetrokken uit papesteen. Van de achtergevel zijn er geen plannen.  



 222 Afb. 159: Plannen type 1:  
Bron: Voorproject bouwen van 16 huizen Maatschappij Nieuw St.Truiden │ 1948 │ Architect L.Radoux  
 



 223 Afb. 160: Plannen type 2:  
 Bron: Voorproject bouwen van 16 huizen Maatschappij Nieuw St.Truiden │ 1948 │ Architect L.Radoux  
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1949: LIGGINGSPLAN VOOR HET BOUWEN VAN 16 WONINGEN VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ NIEUW ST. TRUIDEN  
 
 
Uiteindelijk komt architect L. Radoux tot een voorontwerp voor het bouwen van 16 woningen. 
Er worden twee types ontworpen: type C en D.  

 
Op het einde van de Middenlaan komt een alleenstaande woning voor. De overige huizen 
worden gegroepeerd per twee, vier of vijf. Aan de buitenzijden van de groep bevindt zich 
een type C, de tussenin gelegen woningen zijn van het type D. De alleenstaande woning en 
de groep van twee woningen bestaan enkel uit types C.  
De types kennen een verschil naar inplanting. Type C ligt verder van de straat en de gevel 
van type D verwijderd. Terwijl type D, behalve in de Grevensmolenweg, met de voorgevel op 
de rooilijn staat.  
Op dit plan is enkel type C in grondplan en gevel getekend. Type C komt overeen met type 
C eerder aangehaald. (zie afb. 155). Van type D zijn er geen plannen.  

Afb. 161: Inplanting type 1 en 2:   
Bron: Liggingsplan voor het bouwen van 16 huizen voor de 
Maatschappij Nieuw St.Truiden │ 1947 │ Arch. Radoux.  
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1950 - HET ONTWERP  - UITGEVOERDE PLANNEN: TYPE 1 EN 2 
 

Afb. 163: Inplanting type 1 en 2:  
Bron: Algemeen plan van aanleg: Bouwen van 26 huizen gelegen sectie G │ 1949 │ Arch. Radoux.  

 
 

Afb. 162: Bouwen van 26 bijgebouwtjes. Architect Radoux 1950 
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Architect: Lambert Radoux 
Aannemer: Joseph Coune 
 
Er worden 26 werkmanswoningen gebouwd volgens twee types.  
Er zijn 3 blokken gebouwd van type 1. Deze liggen op de Sportlaan. Van type 2 zijn er 2 
blokken van 4 en 6 woningen gebouwd.  
De woningen hebben een voortuintje van 4m diep. De hoekwoningen hebben nog een 
zijtuintje van 4m breed. Er lopen paadjes van de straat naar de voordeur en rond de woning. 
Twee rijen betonnen dallen (30 x 30cm) langs de voorgevel en de zijgevel en 4 dallen langs 
de achtergevel. De terrasjes hebben een breedte van 1m20, ze worden van elkaar 
gescheiden door muurtjes van 1m80 hoog.  
Langs de wegen komen er hagen en palen van 40cm (max. 1m) hoog, voorzien van ijzeren 
draden als algemene afsluiting van de tuinen. Er worden beplantingen aangebracht in de 
wijk.  
 

Type 1 

Type 2 

Afb. 164: Foto’s type 1 en 2: Bron: Eigen foto’s.  
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De woningen type 1 hebben een breedte van 6m, de hoekwoningen 6m25. De lengte van 
de woning bedraagt 7m94. De woning heeft een kroonlijsthoogte van 5m80 en een 
nokhoogte van 9m30.  
De woning is slechts gedeeltelijk onderkelderd, ze bestaat uit 3 ruimtes: de kolen-, 
voorraadkelder en het washuis. Achteraan is er een citerne voor het regenwater. De beerput 
wordt achterwege gelaten.  
Op het gelijkvloers is de wc geïntegreerd in de hal, niet meer achteraan. Het feit dat de wc 
zich nu naar de straatzijde verplaatst heeft, heeft te maken met de uitbouw van het 
rioleringsnetwerk. De wc sloot voorheen aan op de beerput achteraan in de tuin.  
De trap naar de verdieping vertrekt in de hal. Vooraan is er een spreekkamer 
(ontvangstruimte). Achteraan ligt de woonkamer en de keuken. De woonkamer is een 
afzonderlijke ruimte, niet meer te openen naar de spreekplaats. In de keuken is er een 
spoelbak, een kastje en een hoekschouw. Boven de pompsteen hangt er een 
regenwaterpomp. Tussen de woonkamer en de spreekplaats is er een tweede schouw. Zo is 
de volledige oppervlakte verwarmd.  
Op de verdieping zijn der 3 slaapkamers en een badkamer met bad en lavabo. Elke 
slaapkamer heeft een schouw, deze werkt met warmterecuperatie (zie materialisatie).  
De zolder is bereikbaar via een ladder en een luik.   
De woning is zowel aan de voor- als achtergevel zeer open. Als dak gebruikt men een 
zadeldak, de meest voorkomende vorm in de Tuinwijk. De gevels hebben een boordsteen.  

Afb. 165: Interieurfoto’s: Bron: Eigen foto’s: Sportlaan 32.   
 
 



 228 Afb. 166: Plannen type 1: Grondplannen en gevels: Bron: Plan 26 woningen │ 1949│ Architect L.Radoux  
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Doorsnede AB 
 

Doorsnede CD 
 

Afb. 167: Plannen type 1: Doorsnedes: Bron: Plan 26 woningen │ 1949│ Architect L.Radoux  
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De woningen van type 2 hebben een gevelbreedte van 6m18, de hoekwoningen 6m41. Ze 
hebben een lengte van 7m54. De nokhoogte en kroonlijsthoogte zijn hetzelfde als type 1.  
Het verschil met type 1:   
De spreekkamer heeft plaats geruimd voor een salon. Achteraan is er een eetkamer i.p.v. 
woonkamer. Deze ruimte is kleiner. Er kan wel één ruimte gemaakt worden van deze twee 
kamers. Er is enkel een schouw in de eetkamer voorzien. Maar in documenten spreekt men 
ook hier van het even groot aantal schouwen als in type 1.  
De voorgevel komt overeen met type 1, het enige verschil is dat ze slechts één raampje langs 
de deur hebben i.p.v. twee.  

Afb. 168: Interieurfoto’s  type 2: Bron: Eigen foto’s.  
 
 



 231 Afb. 169: Plannen type 2:  
Bron: Grondplannen: Claes P. : Herstellings- en onderhoudwerken aan 257 woningen te 

St.Truiden: Perceel 2:Blok 26. Bron: Gevels: Eigen inbreng: Afleiding van huisige situatie.  
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Er worden nog 26 bijgebouwtjes voorzien, deze komen in de tuinen te staan, steeds op de 
scheiding van 2 woningen. Ze zijn per 2 geschakeld en hebben een breedte van 3m40 en 
een lengte van 2m80. Aan de voorzijde bevinden zich een deur en een raam. Er staat een 
zadeldak op, met de nok op de scheiding van de 2 gebouwtjes. Ze zijn opgetrokken in lokale 
bakstenen, hebben een dak van pannen, een betonvloer, hardstenen vensterdorpels.  
 

Afb. 170: Plannen bijgebouwtjes:  
Bron: Bouwen 13 dubbele bijgebouwtjes aan de 26 nieuwe 
huizen gelegen Sportplein St.Truiden │ 1953 │ Arch. Radoux.  
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MATERIAALGEBRUIK 
 
Men kiest voor een systeem van warmtetoevoer: schouwen van Shunt. De schouw geeft 
langs 2 zijden warmte door de muur. Het is de verwarming voor kleine woningen. Dit systeem 
bestaat al 10 jaar. 
De verwarming gebeurt door recuperatie en radiatiepanelen. Er is 100% recuperatie en de 
calorieën die ontsnappen langs de schouw worden gelimiteerd tot het strikt noodzakelijke. 
Aan de verwarming bevindt zich de warme salon met een vuur of open haard, een keuken 
met een oven en het washok. Op de etage worden de twee belangrijkste kamers voorzien 
van warmtepanelen (2,5m²: volledige hoogte x 87cm breedte). Je hebt een directe 
verbinding van het vuur naar buiten én een recuperatiecircuit die 2 keer de afstand aflegt, 
bovenaan komen ze weer samen. Dit systeem wordt vervaardigd uit beton. Onderaan zit er 
een ventiel waarmee je kan regelen of de gassen de ene of de andere weg uitgaan. Bij het 
aansteken van de kachel zet je de directe verbinding open, als het vuur eens aan is de 
recuperatieroute.  
Men kan nog extra kiezen voor een ventilatie om de lucht te vernieuwen. De ventilatieroute 
bevindt zich langs deze van de recuperatie.  
De schouwmantel is van graniet of marmer.  
→ Bron: infobundel van een studiebureau over ‘Shunt’ │ 1949 │ Brussel.  
 
De gevel is vervaardigd uit papesteen. De plinten in de voorgevel zijn van gekalibreerde 
breuksteen, aan de achtergevel zijn ze van een cement bepleistering.  De dakbedekking 
gebeurt met rode pottelbergpannen. Bij sommige woningen zijn er kleine dakvensters van 4 
dakpannen groot.  
De vloeren bestaan uit holle, gewapende welfsels. Als vloerbekleding gebruikt men 
eterniettegels (rood of groen) op het gelijkvloers en in de badkamer. In de kelder is de vloer 
van beton. Op de verdieping en de zolder gebruikt men vloeren van rood Noors 
dennenhout.  
De keldertrap is van beton, de verdiepingstrap van beukenhout.  
De ramen, de zelfoprollende rolblinden en de venstertabletten zijn van rood Noors hout.  
Er is hardsteen klein graniet gebruikt voor de dorpels.   
De wc en de pompbak zijn verbonden met het riool. De wc heeft een koperen ketting met 
handvat als trekker. Er is één stadswaterkraan.  
In elke plaats is er een lichtlamp. Één stopcontact in keuken en woonkamer. Op de 
verdieping zijn er geen stopcontacten.  

Bron: Lastenhokier │ Documenten c.v. Nieuw St.Truiden 
 
 



 234 Afb. 171: Schouwen Shunt. Bron: Infobundel Shunt │ 1949 
 

Met ventilatie 
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LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
 
De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wierp zijn vruchten af, de lonen stegen snel 
en het bezit van een auto werd voor steeds meer mensen haalbaar. Een groot verschil met 
de jaren ervoor, toen luieren eigenlijk niet mocht en ook de schaarse vrije tijd nuttig moest 
worden besteed met activiteiten die werden goedgekeurd door de staat, kerk of andere 
maatschappelijke organisaties.  
 
Op de plannen is een badkamer voorzien op de verdieping. Maar omwille van de huidige 
tijdsomstandigheden, is het leveren en plaatsen van de apparaten van de badkamer en de 
buizen op de verdieping, niet te voorzien! In het washuis op het gelijkvloers mag een 
gietijzeren, geëmailleerde badkuip van 1,62m x 0,71m geplaatst worden. In een kamer op de 
verdieping mag een wastafel komen. Dit betekent dat er op sanitair vlak nog steeds niets 
veranderd is ten opzichte van de vorige fasen, behalve de wc! 
 
In 1979 kent iedereen elkaar op de Tuinwijk bij naam, toenaam en familiale achtergrond. 
Dikwijls zijn deze mensen ook nabije of verre verwanten. De generatie die er nu woont, is 
vaak blijven wonen in het ouderlijk huis.  
 
Eind jaren ’50 werd de Trudoclub voetbal opgericht.  
 

“Er was een verschil tussen onderaan en bovenaan de wijk. Aan het ‘runneke’ 
was het rumoeriger. Daar woonden de bendes die regelmatig met elkaar op de 
vuist gingen. Daar kwamen de mannen ’s avonds ook samen om te kaarten of 
voor het spelen van volksspelen. Mensen zaten in de zomer allemaal buiten. Ze 

hingen veel meer aan elkaar. Het meeste werd er gedeeld. Toen was er 
armoede.”  

Elsa Vanoirbeeck-Pallen – begin jaren ’40.  
 

 “We gingen fruit plukken in het zwart. Als er daar veel werk was, hadden we een 
goede kermis. En als ze gevochten hadden, was ‘m nog beter. Op Nieuw Sint-

Truiden waren er veel families die onder elkaar trouwden.”  
Julienne Broes – bewoonster Tuinwijk. 

 

Bron: Verslagboek S.M.Nieuw St.Truiden │ 7 oktober 1921 tot 18 februari 1924. 
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Woningen die vervangen worden in 1985 
 
Woningen zijn ook reeds vervangen, andere tijd 
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Ter vervollediging wordt deze fase ook besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De allereerste huizen van de maatschappij waren aan vervanging toe. Er werden 4 sociale 
woningen opgericht na het slopen van 4 woningen op het Rusthofplein.  
Architectengroep P.S.K. tekent de plannen. De werken worden uitgevoerd door J.Jacobs in 
opdracht van Nieuw St.Truiden.  
Stedenbouwkundige voorschriften: men moet een regenwaterciterne plaatsen.  
De gevels die op de plannen te zien zijn, kloppen niet volledig met de realiteit.  
 
Op hetzelfde perceel worden er evenveel woningen gebouwd als er stonden. De woningen 
die afgebroken werden hadden een footprint van ongeveer 30m². Op de verdieping 
hadden ze slechts 1 kamer van 14,5m², samen hebben ze dus een totale oppervlakte van 
44,5m². Dit zijn de kleinste huisjes van de hele wijk, oorspronkelijk bedoeld voor ouderlingen of 
alleenstaanden. In de nieuwe woningen wonen er mensen met een andere 
gezinssamenstelling. Het is dan ook logisch dat wanneer er kinderen zijn, men een grotere 
oppervlakte nodig heeft. De nieuwe sociale woning heeft een footprint van ongeveer 53m². 
Samen met de oppervlakte van de verdieping geeft dit ongeveer 109m², wat 2,5 keer zo veel 
is als de oorspronkelijke woning.  
De nieuwe woningen behouden een voortuin van 3m (vroeger 6m). Elke woning heeft ook 
nog een achtertuin van 4m op 5,5m. Op de scheidingen van de huizen is er een bloembak 
voorzien. Kinderen kunnen zonder gevaar op het pleintje spelen, er komt geen verkeer. De 
bewoners gebruikten het plein wel om hun wagens te parkeren, wat de ruimte teniet doet.  
Het zijn allemaal huurwoningen.  

Bestaande toestand (fase 1921) 
 Fase 1985 
 

Afb. 172; Inplanting.  
Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1984 │ Architectengroep P.S.K.  

 



 238 Afb. 173: Grondplannen fase 1985.  
Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1984 │ Architectengroep P.S.K.  
 



 239 Afb. 174: Gevels fase 1985.  
Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1984 │ Architectengroep P.S.K.  

 



 240 Afb. 175: Doorsnede fase 1985.Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1984 │ Architectengroep P.S.K.  
Afb. 176: Foto exterieur 2008. Bron: Eigen foto.  
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Ter vervollediging wordt ook deze fase besproken.         
In 1995 gaat men 13 ‘oud’ geworden woningen afbreken en vervangen door 19 sociale 
woningen. Ook hier ging de opdracht uit van c.v. Nieuw Sint-Truiden. Het zijn allemaal 
huurwoningen. Door architect H.Bungeneers, van de architectengroep P.S.K. in St.Truiden, 
ontworpen.  
Voor dit gebiedsdeel bestaat er enkel een goedgekeurd gewestplan Sint-Truiden – Tongeren, 
geen algemeen plan van aanleg of bijzonder plan van aanleg. Volgens het gewestplan ligt 
het perceel in een woongebied.  
 

Afb. 177: Aanduiding woningen die vervangen worden. Bron: Eigen inbreng.  
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MIDDENLAAN 48 TOT 58 
 
Slopen van 6 woningen – bouwen van 12 nieuwe woningen.  
Aannemer: N.V. Bouwwerken Knippenberg.  
 

Bestaande toestand (fase 1929 + bijgebouwen) 
 
Fase 1995 
 

Afb. 178: Inplanting.  
Bron: Bouwen van 12 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
 



 243 Afb. 179: Grondplannen Middenlaan 48 tot 58.  
Bron: Bouwen van 12 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  

 



 244 Afb. 180: Gevels en profiel Middenlaan 48 tot 58.  Bron: Bouwen van 12 sociale 
woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
Afb. 181: Foto’s vervangingsbouw 2008.  Bron: Eigen foto’s.  
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MIDDENLAAN 72 TOT 78 
 
Slopen van 4 woningen en bouwen van 4 nieuwe woningen.  

 
 

Bestaande toestand (fase 1929 + bijgebouwen) 
 
Fase 1995 
 
 

Afb. 182: Inplanting:  Middenlaan 72 tot 78.  
Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  

Afb. 183: Foto’s vervangingsbouw 2008. Bron: Eigen foto’s.  



 246 Afb. 184: Grondplannen:  Middenlaan 72 tot 78.  
Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
 



 247 Afb. 185: Gevels │ profiel │tuinberging:  Middenlaan 72 tot 78.  
 Bron: Bouwen van 4 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
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ST. LUTGARDISSTRAAT 70 EN 72 
 
Slopen van 2 woningen en bouwen van 2  nieuwe woningen.  

Bestaande toestand (fase 1929 + bijgebouwen) 
 Fase 1995 
 

Afb. 186: Inplanting: St.Ludgardisstraat 70 en 72.  Bron: Bouwen 
van 2 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
Afb. 187: Foto’s vervangingsbouw 2008.  Bron: Eigen foto’s.  
 



 249 Afb. 188: Grondplannen │ garage: St.Ludgardisstraat 70 en 72.  
 Bron: Bouwen van 2 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  

 



 250 Afb. 189: Gevels │ profiel: St.Ludgardisstraat 70 en 72.  
Bron: Bouwen van 2 sociale woningen │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
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MIDDENLAAN 45 
 
Het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwe.  
 

Afb. 190: Foto’s vervangingsbouw 2008.  Bron: Eigen foto’s.  
Afb. 191: Grondplannen: Middenlaan 45. Bron: Bouwen van 

een sociale woning │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
 



 252 Afb. 192: Gevels - profiel Middenlaan 45. 
Bron: Bouwen van een sociale woning │ 1995 │ Architectengroep P.S.K.  
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P R I V É W O N I N G B O U WP R I V É W O N I N G B O U WP R I V É W O N I N G B O U WP R I V É W O N I N G B O U W     
    

De woningen die op privé-initiatief in de wijk gebouwd worden, hebben elk hun eigen stijl. Ze 
verschilt van deze van de woningen die reeds gebouwd waren in de Tuinwijk. Er wordt een 
registratie gedaan aan de hand van foto’s.  

Augustijnenstraat 

R. Lambrechtstraat 

Rusthofplein 
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Grevensmolenweg 

Middenlaan St. Nikolaasstraat 

Gorsemweg 

Afb. 193: Foto’s privéwoningen in de wijk.  
Bron: Eigen foto’s.  
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VERANDER INGEN  DOOR  DE  T I JDVERANDER INGEN  DOOR  DE  T I JDVERANDER INGEN  DOOR  DE  T I JDVERANDER INGEN  DOOR  DE  T I JD     B E S L U I TB E S L U I TB E S L U I TB E S L U I T         
 
De eerste woningen van de Tuinwijk hebben rijkelijk versierde gevels. Dit gebeurt door enkele 
metselwerklagen in een andere richting te metsen en ze lichtjes uit de voorgevel te laten 
verspringen. Er wordt een witte kleur op een gedeelte van de gevel aangebracht en er zijn  
luifels en dakkapellen. De puntgevel van het winkelierhuis wordt versierd met een houten 
kader. Vanaf de tweede fase, 1927, kent de gevel een versobering. Enkel de verspringende 
metselwerklagen worden toegepast, maar in mindere mate dan in de vorige fase. De gevels 
hebben een vrij gesloten karakter. Pas in 1950 worden de gevels in de voorontwerpen weer 
versierd, met bloembakken, lijsten rond de ramen en deuren, boordsteen aan de gevels. De 
uiteindelijk uitgevoerde woningen van die fase hebben enkel een boordsteen onderaan de 
voorgevel, die rond de deur verder loopt.  
 
De eerste woningen zijn gebouwd voor een gevarieerd publiek. Aan de hand van de 
bewoonbare oppervlakte wordt er een onderscheid gemaakt. De grootste woningen, met 
winkel, zijn 127m², de doorsnee woningen zijn 90m² en de kleine woningen hebben een 
beschikbare oppervlakte van 45m². Het aantal slaapkamers varieert ook. De kleine woning 
heeft er slechts één, de andere woningen hebben er 3 of 4. Dit was nodig omdat de  
gezinnen in die tijd 7 personen telde. In 1950 verandert dit naar 5 personen, er worden dan 
ook minder slaapkamers (drie) gebouwd.  
In 1927 krijgen de woningen een bewoonbare oppervlakte van 88m² of 98,4m², ongeveer 
hetzelfde als in de vorige fase. In 1929 worden de types van de vorige fase hernomen. Deze 
veschillen amper qua afmetingen. Voorts komt er een kleiner type voor, met een 
bewoonbare oppervlakte van 61m². Er worden twee grotere woningen gebouwd, die als 
winkelhuis dienen, deze hebben een oppervlakte van 135m² en 168m²!  
De woningen van de laatste fase, 1950, hebben een bewoonbare oppervlakte van 96m². De 
woningen zijn door de tijd niet groter geworden.   
 
In het begin, hebben de woningen van de eerste fase, een ontvangsruimte, een woonkamer 
en een keuken. Enkel de kleine huisjes hebben geen ontvangstruimte. Er is geen sas aan de 
achterdeur, wel aan de voordeur, behalve in de kleine huisjes. In type A bevindt de keuken 
zich in een achterbouw. In de andere types wordt deze meer geintegreerd in de woning. In 
de keuken is er een pompbak en een kraan. De wc bevindt zich tegen de achtergevel en is 
bereikbaar langs buiten. De reden waarom de wc zich aan de tuinzijde bevindt, is omdat 
daar de beerput ligt. Er is nog geen sprake van een badkamer. Men waste zich in een bassin  
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in de woonkamer. Het dagelijks leven speelt zich af in de woonkamer. De slaapvertrekken zijn 
enkel bedoeld voor het slapen.  
De volgende fase, 6 jaar later, kent geen nieuwe functies. Er is een verschil waar te nemen in 
de relatie tussen de woonkamer en de ontvangstruimte. Deze kunnen nu met elkaar 
verbonden worden door het wegnemen van panelen. De wc ligt (half) in de woning, maar is 
nog steeds toegankelijk langs buiten.  
In 1929 komt er op de verdieping een nieuw element, de wasbak. Deze bevindt zich in een 
kast op de gang. Type 2 en 4 hebben de wc in de woning staan, maar deze is nog steeds 
toegankelijk langs buiten, via een sasje. De woningen hebben geen ontvangstruimte. De 
keuken van type 4 is zeer klein.  
In 1950 worden er rioleringsnetten aangeld, zodat het toilet naar de straatzijde kan verplaatst 
worden. De wc staat in de woning en is nu ook van hieruit toegankelijk.  De keuken krijgt een 
gasvuur, zodat de hoekschouw overbodig wordt. In type 1 is er nog een ontvangstruimte, 
afgescheiden van de woonkamer. In type 2 is de ontvangstruimte weggelaten en wordt er 
een opsplitsing gemaakt tussen de eetplaats en de zitplaats. Hiervan kan één ruimte 
gemaakt worden. Er is een badkamer met bad op de verdieping. Ze wordt op het begin als 
berging gebruikt omdat men hier nood aan had. Sanitaire ruimten zullen de 
verblijfsvertrekken ontlasten van al hun functies. Deze kunnen nu gebruikt worden voor 
eetmalen, rust en samenzijn.  
In 1950 worden er in de tuinen van de woningen bijgebouwtjes gezet, met een oppervlakte 
van 9,52m².  
 
In het begin was de bevolking rumoerig. Er werd zelfs voor politietoezicht gezorgd. De meeste 
bewoners waren mijnwerker van beroep. 
In 1927 komt er berusting bij de bevolking. Het nachtrumoer, de vechtpartijen, het vernielen 
van afsluiten en het stelen veminderen van dag tot dag. Er zijn nog steeds veel bewoners die 
het beroep van mijnwerkers hebben. De wijk trekt ook militairen aan. En vele bewoners gaan 
werken in de fabrieken in de buurt.  
Tijdens de oorlog worden de mannen opgeroepen door het leger.  
 
 



 257 Afb. 194: Grootte van functies.  
Bron: Afleiding plannen.  
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H U I D I G E  H U I D I G E  H U I D I G E  H U I D I G E  S I T U A T I ES I T U A T I ES I T U A T I ES I T U A T I E  B E S L U I T B E S L U I T B E S L U I T B E S L U I T         

 
 
HET GEBRUIK VAN DE WONING 
 
Tegenwoordig telt een gezin gemiddeld 3 à 4 leden. Waar men vroeger een kamer deelde, 
wordt die nu gebruikt door één kind. Een woning moet dus ten minste 3 slaapkamers tellen, 
hieraan voldoen de meeste woningen van de wijk, al zijn sommige slaapkamers wel zeer 
klein. De beperkte ruimte was vroeger geen probleem, de kamers werden enkel gebruikt om 
te slapen. De behoefte aan ruimte stijgt voortdurend naargelang de levenswijze evolueert. 
Nu gebruikt men de kamers ook om te studeren, te spelen, … en moeten ze iets groter zijn. 
Een voorkomende oplossing is het wegbreken van de muur tussen twee slaapkamers, zodat 
er één kamer ontstaat. De kleinste slaapkamer, gemiddeld 5m², wordt vaak benut als 
badkamer. Om in het aantal noodzakelijke slaapkamers te voorzien worden er op zolder 
kamers bijgemaakt. Dit heeft als gevolg dat er dakvensters geplaats worden. Dit gebeurt 
zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde, maar dit is in de wijk nog vrij beperkt.  
De goede kamer van vroeger wordt tegenwoordig gebruikt als zitkamer. De woonkamer die 
hierop aansluit is veranderd in eetkamer. De scheiding tussen beide, wordt in de meeste 
woningen weggebroken, zodat er één grote ruimte ontstaat.  De kleine keukentjes voldoen 
niet meer aan onze eisen. Er wordt een nieuwe keuken wordt in een achterbouw 
bijgebouwd, in relatie tot de eetkamer.  In de woningen is er weinig aandacht geschonken 
aan bergruimte. Om hierin te voorzien wordt de oorspronkelijke keuken veranderd in een 
berging of wasplaats of er wordt een berging bijgebouwd. Door het bijbouwen in de richting 
van de tuin, wordt het ‘buitentoilet’ in de woning geintegreerd. Vele woningen breiden ook 
uit in de breedte. Zo doen woningen afbreuk aan hun omgeving omwille van hun 
verscheidenheid en verdwijning van het open karakter van de wijk. Andere functies die 
bijgebouwd worden, zijn varanda’s, garages, badkamers en stallen.  
 

“De woning is te donker. Er wordt in de lengte aangebouwd en er zijn geen 
ramen langs de zijkanten.” 

Bewoonster Middenlaan 11. 
 
Door de Maatschappij Nieuw St.Truiden worden er 8 woningen, van de fase 1950, elk op 
dezelfde manier gerenoveerd. Dit gebeurt door architect Gielen van Hasselt. De aanvang 
van de werken gebeurt in 2003. Deze worden momenteel enkel verhuurd. Vijf ervan 
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beschikken over een carport. Het zijn eengezinswoningen met twee slaapkamers. De overige 
slaapkamers worden als badkamer, waskot of burea ingericht. Er wordt een keuken 
aangebouwd, de originele keuken wordt als berging gebruikt. De zolder is dichtgemaakt. Dit 
omdat vreemdelingen die de woning huren vaak dingen achterlaten op zolder.  
 
EXTERIEUR 
 
Wonen doe je niet anoniem. Mensen zijn verschillend en dit toont zich in het uitzicht van de 
woning en zijn directe omgeving. Veranderingen aan de woning wordt door eenieder anders 
gedaan. Aangezien de woningen steeds gekoppeld zijn, zijn de verschillen goed waar te 
nemen in de woninggroep. Het huidige uitzicht van de wijk is hiervan het bewijs.  
De versieringen die aan de woningen werden aangebracht zijn hier en daar verdwenen. 
Vroeger werd een gedeelte van de gevel wit gekleurd. Dit is overal verdwenen. Op fig. 195 is 
het overblijfsel van deze witte kleur nog te zien, dat is niet meer mooi. Enkele bewoners 
hebben op hun gevel een nieuw kleurtje gezet. Het wit wordt nog steeds verkozen, maar 
meer opvallende kleuren komen ook voor. De versiering door de variatie in metselwerklagen, 
is soms verdwenen. Dit is een gevolg van het vernieuwen van de voorgevel. Er wordt een 
nieuwe gevelsteen opgetrokken of de gevel wordt bepleisterd. De afdakjes komen nog voor 
op de wijk, vele zijn verdwenen of vervangen door een ‘eigentijds’ afdakje.  
De gevelstenen zien er oud uit. De gevel kan een verjongend uitzicht krijgen door het 
vervangen van de voegen. 
De voorgevel blijft redelijk onaangetast, het karakter blijft behouden. De veranderingen die 
worden aangebracht, blijven beperkt tot het vervangen van het buitenschrijnwerk. Toch 
worden de raam-en deuropeningen veranderd van grootte of dichtgemetst.  
Op het Rusthofplein zijn de grootste veranderingen waar te nemen. Er is slechts één woning 
die onaangetast gebleven is. De andere woningen hebben alle een ganse verdieping op de 
woning gebouwd, de gevel veranderd of de woning afgebroken en er een nieuwe gezet.  
 

“In de tuin is er voldoende privacy en geen lawaai.”  
Bewoonster Middenlaan 11. 
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Afb. 195: Nieuwe en oude witte kleur.              Afb. 196: Metselwerklagen vallen weg.  
   

Afb. 197: Verven van gevels.                                              Afb. 198: Nieuwe gevelsteen.  
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Afb. 199: Bepleistering van de gevel.                                      Afb. 200: Nieuw afdakje.  
   

Afb. 201:  Vernieuwen van voegen.                          Afb. 202: Buitenschrijnwerk andere kleur.  
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Afb. 203: Raam- en deuropeningen.          Afb. 204:Grote opening: winkel.                                  Afb. 205: Rusthofplein.  
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SFEER OP DE WIJK - BEWONERS 
 
De oudste bewoners van de Tuinwijk zijn op de wijk geboren. Ze trouwden met iemand die 
ook op de wijk woonde en trokken in, in één van de ouderlijke huizen of ze zochten een 
eigen woning in de wijk. Iedereen kende elkaar op de wijk.  

“Ik ben hier geboren, mijn man is vanop de Gorsemweg.”  
Bewoonster St.Lutgardisstraat 1. 

“Ik ben hier geboren, mijn vrouw is van de Augustijnenstraat.”  
Bewoner Middenlaan. 

“Ik heb altijd in de wijk gewoond.”  
Bewoonster Sportlaan 32. 

 
De laatste jaren zijn er veel nieuwe gezinnen komen wonen en de sociale contacten blijven 
beperkt tot de buren. 

“Ik ben hier komen wonen omdat dit de enige vrije woning was in de buurt. Het is 
een zeer rustige buurt, weinig verkeer. Ik heb enkel contact met de buren, voorts 
ken ik hier niemand. De wijk ligt dichtbij het centrum, dat is gemakkelijk te voet te 

doen of met de fiets. Zover ik weet wonen hier niet zoveel vreemdelingen.” 
Bewoonster Middenlaan 11. 

“Het blijft nog altijd een sociale wijk. Ik heb weinig contact met de buren, ze 
liggen niet op ‘dezelfde golflengte’.” 

Bewoner Middenlaan. 
  
Elk jaar is er kermis in de Middenlaan. Dan wordt er een barbecue gehouden op de 
Augustijnenstraat. Aan de kerk bevindt zich de parochiezaal en zijn er elke week activiteiten 
van de Chiro.  

“Op de Invalidenstraat organiseren de bewoners activiteiten bij kerstmis en bij de 
kermis. Bij kerstmis worden er in de garages stalletjes gemaakt waar men iets kan 

drinken. Wanneer er kermis is, worden er 3 dagen dingen georganiseerd ten 
voordele van Wiric en gehandicapten van St.Truiden, zoals dansen, 

karaokeavond en een voetbalmatch. Dan staat er een tent in de Invalidenstraat. 
Maar het zijn vooral buitenstaanders die hier naartoe komen.”  

Bewoonster Invalidenstraat 1. 
 

Over het algemeen vinden de bewoners het een rustige buurt. Vooral de tuin is een voordeel 
dat de woning heeft. Toch spreekt men ook van lawaai en drugsproblemen.  
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VERBETERSTRATEGIE 
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S T E D E N B O U W K U N D I GS T E D E N B O U W K U N D I GS T E D E N B O U W K U N D I GS T E D E N B O U W K U N D I G         
 
 
Er moet met respect omgegaan worden met de oude woonvormen. Aan het tempo dat 
men nu bouwt en verbouwt, zal het typisch karakter van de wijk verdwijnen.  
Op stedenbouwkundig vlak zijn er een aantal problemen die opgelost dienen te worden.  
Een eerste probleem dateert reeds van in de beginfase van de oprichting van de wijk. Door 
het niet toepassen van de gemeenschappelijke voorzieningen mist de wijk een centrum met 
de juiste verhoudingen. Het plein, dat aanzien wordt als centrum zou met de nodige grote 
gebouwen erond tot zijn recht komen. Het plein wordt momenteel niet ten volle benut. Het is 
enkel een doorgangszone voor auto’s en een parkeergelegenheid. De parkeerplaatsen 
kennen geen volledige of constante bezetting. De voorziene ruimte moet niet geschrapt 

worden, maar wel verkleind. Op het plein 
komen vier straten samen. Deze verspringen 
ten opzichte van elkaar. Door de huidige 
indeling van het plein, rijden de auto’s naar 
willekeur over het plein. De rijroute zou beter 
bepaald moeten worden,  zodat het plein 
ook een plaats voor  voetgangers kan zijn. 
Die worden nu verdrongen naar het 
voetpad. Omdat het plein 
overgedimensioneerd is, wordt het best 
onderverdeeld in een aantal zones. De 
aanplantingen die er nu zijn, gras en bomen, 
volstaan. Om te verblijven op een plein is er 
echter meer nodig dan 
groenaanplantingen, zo zouden er 
bijvoorbeeld bankjes geplaatst kunnen 
worden en een verhard terreintje 
aangelegd. Dit plein zou dan een plaats 
kunnen zijn waar bewoners samen komen, 
uitrusten, een babbeltje kunnen slaan en 
waar kinderen kunnen spelen. Dan zou het 
plein, ook zonder belangrijke gebouwen 
rond,  weer een centrum zijn.  
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Een tweede probleem situeert zich op de kruising van het Rusthofplein met de 
St.Lutgardisstraat. Lange rijen garageboxen worden gebouwd in de straten. De straat naar 
het Rusthofplein krijgt hierdoor een dood karakter omdat er langs beide zijden geen 
woningen staan. Extra woningen kunnen hier echter niet opgericht worden, daar de tuinen 
van de aanliggende woningen dan veel te klein zouden worden. De nood aan garages zal 
altijd een probleem blijven in de wijk. De buitenste woningen kunnen een garage aan hun 
woning oprichten, maar de middenste kunnen dit niet. Enkel parkeren op straat zou een 
oplossing zijn. Het fenomeen dat er een rij garages in de tuin wordt gebouwd, zoals dit op 
twee percelen gebeurd (zie besluit Tuinwijk Stedenbouwkundig), is positief voor het 
straatbeeld, maar ontneemt de woning zijn tuin. Een open gebied in de Tuinwijk is er niet om 
zoiets op te richten, zonder hierdoor een tuin te beschadigen.  
Het bouwen van garages aan de woningen, verdicht het straatbeeld. Deze zouden een 
zekere afstand moeten houden tot de naastliggende woning. Of de rooilijn ervan zou achter 
deze van de voorgevel moeten liggen, zodat er geen directe kijk op is vanuit de straat. De 
inkijk op de achtertuin vanop straat, zoals dit in de tuinwijkgedachte gebeurt, hoeft niet. 
Maar er zou wel een zekere openheid tussen de woningen behouden moeten blijven. De 
basisvolumes moeten herkenbaar blijven zodat het repititief karakter van de woningen in het 
straatbeeld behouden blijft.  
Bij het oprichten van nieuwe woningen in de wijk, is het belangrijk dat dezelfde inplanting 
aangehouden wordt. De nieuwe woningen moeten een afstand laten met de omliggende 
woningen, zodat de openheid van de straat bewaard blijft. Het bouwen van appartementen 
moet vermeden worden. Het is een andere woonvorm die een andere typologie met zich 
meebrengt. Het bestaande appartementsgebouw in de Tuinwijk, heeft een breedte en een 
hoogte, breder en hoger dan de woningblokken erlangs. Dit heeft een verdichting tot 
gevolg.    
Om de openheid van de wijk te behouden moet hetgeen aangebouwd wordt, in het 
verlengde van de woning geschieden, zodat het vanop straat niet waarneembaar is. Op die 
manier wordt de zijgevel en de ruimte tussen de woningen bewaard. De percelen zijn lang 
genoeg om de uitbreiding in die richting te verwezenlijken.  
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W O N I N G T Y P E SW O N I N G T Y P E SW O N I N G T Y P E SW O N I N G T Y P E S         
 
 
Wanneer er aangebouwd wordt in het verlengde van de woning kan dit tot gevolg hebben 
dat de woningen te weinig lichtinval krijgen. Aangezien er een redelijke afstand tussen de 
woningen bestaat, kan het toegelaten worden in de zijgevels van de verbouwingen ramen 
te plaatsen. Ook kan er met lichtpunten in de plafonds gewerkt worden. Dit kan vooral een 
oplossing zijn voor de woningen die midden in een bouwblok liggen.  
De uitbreidingen moeten in dezelfde trant gebouwd worden als de woning. De bestaande 
woningen zijn twee bouwlagen hoog met een zolderruimte. Ze zijn gebouwd uit bakstenen, 
met een zadeldak waarop keramische pannen liggen. De breedte van een nieuwe woning 
kan beperkt worden tot 9m50. Dat is de breedte van het winkelierhuis, het breedste huis van 
de wijk. Dit zouden enkele vereisten kunnen zijn voor een nieuw te bouwen woning of een 
uitbreiding. Zo kan er een zekere eenheid bewaard blijven in de wijk.  
De woningen zijn per twee of meer geschakeld. De veranderingen die aan één woning 
gebeuren, hebben een invloed op het uitzicht van het volledig bouwblok. Wanneer er 
aanvragen van verbouwingen ingediend worden, moet hiermee rekening gehouden worden.  
Het karakter van een type moet behouden blijven. Vooral aan de voorgevel moet de 
nodige aandacht gegeven worden. Deze kent de meeste details die typerend zijn voor deze 
woningen. De kleur en de afdakjes die ooit werden aangebracht, zijn nagenoeg allemaal 
verdwenen, hier dient geen rekening meer mee gehouden te worden. De aangebrachte 
versieringen in de vorm van verspringende metselwerklagen moeten wel behouden blijven. 
Om de voorgevel zo weinig mogelijk aan te tasten mogen de raam- en deuropeningen niet 
gewijzigd worden. De vervanging van het buitenschrijnwerk kan wel, dit gebeurt best in hout, 
als referentie naar vroeger, niet in aluminium of pvc.  
Het vernieuwen van de gevel kan op een subtiele manier gebeuren. Door de voegen te 
veranderen krijgt de gevel een jonger uitzicht. Wanneer men beslist om de gevel wel te 
vervangen, kan dit best gebeuren in een gelijkaardige steen.  
De woningen op het Rusthofplein hebben grote transformaties ondergaan, ze zijn in 
bouwvolume verdubbeld. Er kan niet meer terug gegrepen worden naar de originele situatie. 
Dit zou trouwens geen nut hebben, daar de woningen niet meer voldoen aan de huidige 
wooneisen. Wel kan men vermijden dat er grote woonblokken als vervanging worden 
opgericht. Elk huisje apart heeft zijn eigenheid, dit kan bewaard worden door ze elk apart te 
beschouwen bij de aanvraag voor verbouwingen.  
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