
Greet Draye

Graan, grote hoeves, suiker en sporen.
Het 19de-eeuwse landschap in de open leemstreek.

De bodem in Droog Haspengouw hoort met zijn leem tot de rijkste van België. 
Leembodems waren ideaal voor veeleisende en kwetsbare landbouwgewassen. De 
samenstelling van de bodem bepaalde met andere woorden de teelten, maar ze bepaalde 
indirect ook meer: de hoevebouw en dorpsontwikkeling, en de industrialisatie. Vandaag zal 
ik het hebben over de graanteelt en bijhorende grote en kleinere hoeves, en over de 
bietenteelt, de suikerindustrie en de spoorwegaanleg. Ik put daarbij uit twee 
onderzoeksprojecten die CAG heeft uitgevoerd: eentje over de Tiense suikerfabriek en de 
ijzerenweg uit 2016 iov RLZH, dat ik zelf heb uitgevoerd, en een uit 2019 iov RLZH en ioed
ZH over historische hoeves in Zuid-Hageland, met o.a. een case over Landen. Dat is van de 
hand van mijn intussen ex-collega Claudia Houben. De twee rapporten zijn te raadplegen 
inde kennisbank op onze website www.cagnet.be
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Graan en grote hoeves

Akkers met wuivend graan staan sinds oudsher symbool voor de rijkdom die landbouw met 
zich meebrengt. Die graanteelt was lang één van de sterkhouders van de Belgische 
landbouw. Midden 18de eeuw 83 % van het areaal.

Maar in de eerste helft van de 19de eeuw botste de Belgische landbouw steeds meer op 
zijn grenzen. De bevolking steeg snel. Om ervoor te zorgen dat de landbouwopbrengsten 
konden volgen
-werd het landbouwareaal licht uitgebreid (1,37 miljoen ha in 1760 naar 1,46 in 1846 en 
1,78 in 1880)

-werden de akkers intensiever bewerkt (minder braak en meer arbeidsinzet)

-nam de teelt van aardappelen plaats in van graanteelt waar in 1760 nog 83% van het 
areaal naar graanteelt ging, was dat in 1846 67 % en in 1880 62,5%. Met 1 ha aardappelen 
konden twee keer zoveel monden worden gevoed als met 1 ha graan

-en werd er graan ingevoerd.

De grote misoogsten van het midden van de 19de eeuw, zowel van graan als van 
aardappelen maakte duidelijk dat er structurele aanpassingen in de Belgische landbouw 
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nodig waren. Daarvoor werd gekeken naar de landbouwwetenschap. Stilaan werd meer 
ingezet op veeteelt en tuinbouw,

handleiding

2



Op de leemplateaus van Droog Haspengouw veranderde relatief weinig in de 19de eeuw. Te 
vruchtbare grond om niet grotendeels aan graanteelt te blijven doen.

Deze kaart hoort bij de landbouwtelling van 1929 – geeft dus te recente situatie weer – 50 
jaar eerder zou er meer blauw te zien zijn geweest (blauw = meer dan 40% van het areaal 
naar graanteelt)

In 1895 ging in Landen bijvoorbeeld de helft van het areaal naar graanteelt (winter- en 
zomertarwe, rogge, gerst, haver, spelt en boekweit)
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Vruchtbare gronden zorgden voor een bovengemiddeld aantal rijke boeren: boeren met 
aanzienlijk grondbezit (als eigenaar dus, niet in pacht). Dat was geen nieuwigheid in de 19de

eeuw

Het was wel uitzonderlijker dan tevoren. Aan het einde van de 18de eeuw was driekwart 
van de Belgische landbouwbedrijven kleiner dan 5 ha, de helft kleiner dan 1 ha. 

In de 19de eeuw versnipperde het grondbezit verder en evolueerde het naar twee derde 
van alle landbouwbedrijven kleiner dan 1 ha. In 1880 waren er 3400 bedrijven met meer 
dan 50 ha om te bewerken

Een voorbeeld uit de buurt. In 1895 telde Landen 32 landbouwbedrijven met meer dan 
20ha grond, 10 daarvan bezaten meer dan 50 ha, 4/10 meer dan 100 ha.

Het vele graan dat al eeuwenlang van die gronden kwam, had zijn invloed gehad op de 
hoevebouw. In 1913 schreef Stijn Streuvels in De landsche woning in Vlaanderen dat ‘de 
Vlaamse landlieden zonder vakmannen of bouwmeesters den stijl hebben verkregen die 
zich aanpast bij de omgeving, die in harmonie blijft met het geheel’. 
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Dat betekende in de open leemstreek: grote, gesloten vierkantshoeves. Die waren niet 
gebouwd in de 19de eeuw, wel in de 17de en vooral in de economische gunstige 18de eeuw 
(tijd/conjunctuur had ook invloed op de hoevebouw). 

De allergrootste hadden een oorsprong als kasteelhoeve of abdijhoeve, met soms 
middeleeuwse start. Zelden waren ze in hun geheel gebouwd. De gesloten vierkante vorm 
was een eindresultaat van vaak verschillende bouwperiodes.

In wijzerzin: Kasteelhoeve Wange / Abdijhoeve Neerlanden/ Pitsaerhoeve Landen/ Hoeve 
Janshoven Walsbets
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Streuvels’ aanvoelen werd later, vanaf de jaren 1960, bevestigd door onderzoek. Er vallen in 
België verschillende hoevetypes te onderscheiden: van kleine éénledige rijhoeves tot grote 
meerledige, open of gesloten hoeves. De ondergrond bepaalde de hoeve. Kaart van Vic 
Goedseels en Luc Vanhaute, auteurs van het standaardwerk Hoeven op land gebouwd uit 
1983

Hoewel de hoeves niet in de 19de eeuw waren gebouwd, pasten ze nog steeds bij de 
boerenbedrijven van de open leemstreek,

De grootte van de vierkantshoeve etaleerde de rijkdom van de oorspronkelijke bouwheer, 
maar evengoed van de 19de-eeuwse eigenaars. En ze behielden ook in de 19de eeuw het 
praktische nut dat ze steeds al hadden gehad. Een vierkantshoeve was ideaal om grote 
hoeveelheden graan te verwerken,
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Eens het graan was geoogst met pik en pikhouweel en het in schoven had gedroogd op het 
veld, werd het op grote karren geladen en moest het binnen droog worden bewaard om ‘s 
winters binnen te worden gedorst.

Een grote graanboer had met andere woorden nood aan grote schuren én een grote 
inrijpoort voor zijn wagens
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Precies dat valt op aan het grondplan van een gesloten vierkantshoeve (Hoeve Vandevelde 
in Walshoutem): monumentale inrijpoort (13) en grote schuur (10), recht tegenover elkaar. 
Type dwarsschuur.

Nog opvallend: de grote veestallen (11). Vee zorgde voor mest – een boer met veel akkers 
had met andere woorden ook veel vee nodig om zijn akkers voldoende te kunnen mesten. 
Stalmest bleef ook na de introductie van kunstmest aan het einde van de 19de eeuw de 
belangrijkste vorm van bemesting – zou niet veranderen tot aan WO II. Meteen de 
verklaring waarom niet het volledige beschikbare areaal van een Haspengouwse boer naar 
graanteelt ging. Altijd minstens ook weides voor het vee > gemengde bedrijven

De vele gebouwen met elk hun functie, in combinatie 
met een woonhuis en ruimte voor dienstpersoneel (rijke 
boeren…), werkten het efficiënts als ze in een vierkante 
vorm rond een erf werden gebouwd.
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De ‘sluiting’ ervan was niet altijd letterlijk, maakten het 
gebouw eenvoudiger te beschermen dan een open bouw. 
Geen overbodige luxe in de woelige tijden met veldslagen 
waarin de hoeves werden gebouwd.
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Ander type schuur: langschuur
Pistaerhoeve
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Makkelijk toegankelijk vanuit de velden
Dwarsschuren en langschuren komen ongeveer evenveel voor – niet duidelijk waarom 
soms de keuze voor de ene of voor de andere (soms stond er al een schuur voor overige 
gebouwen, bijvoorbeeld)

Tas: ‘bergruimte’ – dorsvloer om te dorsen: graan uit de aren slaan met dorsvlegel, later 
gemechaniseerd.

Geen nadelen aan de vierkantshoeve? Toch wel,
-Brandgevaar
-Moeilijk uit te breiden

Maar de nadelen wogen niet op tegen de voordelen
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In verhouding meer grootgrondbezit en minder pacht in open leemstreek, maar uiteraard 
niet uitsluitend. Verrevan zelfs. Voor de 10 grote landbouwbedrijven in Landen aan het 
einde van de 19de eeuw waren er vele honderden kleine(re).

Gemiddeld landbouwbedrijf in Landen had aan het einde van de 19de eeuw net 3 ha grond 
(was meer dan de gemiddelde grootte). Geen vierkantshoeves, maar een langgevelhoeve. 
Die combineerde de functies van een vierkantshoeve in één langgerekt volume, of soms 
met enkele bijgebouwen als een bakoven of een aparte schuur
(Leedsevroente, Kortenaken)
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Kleinere hoeves, maar ook sommige vierkantshoeves waren geconcentreerd in 
hoopdorpen in de valleien in Droog Haspengouw. Een hoopdorp kenmerkt zich door 
geconcentreerde bewoning, zonder centraal dorpsplein of dries. In spontane hoopdorpen 
staan huizen en boerderijen onregelmatig door elkaar

Kaart uit 1957 van Dussart – met de soorten dorpen/landelijke nederzettingen
hoopdorpen: geblokte patroon

1. Hoopdorpen (village en tas)
2. Hoopdorpen (Ardeense type)
3. Hoop- en straatdorpen van Lotharingen
4. Zwermdorpen
5. Straatdorpen en gehuchten
6. Dijkdorpen
7. Dorpen en gehuchten met uitlopers langs de wegen en tendens tot verspreiding
8. Verspreiding langs de wegen
9. Verspreiding tussen grote dorpen
10. Verspreide bewoning
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Hoeve Lecocq, Waasmont, Landen – voorbeeld van een vierkantshoeve in het dorp.
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Zowel voor de vierkantshoeves als voor de langgevelhoeves werd er gebouwd met 
materialen uit de streek - ook op die manier paste de hoeve bij het landschap,

-Tot in de 19de eeuw: leembouw, ‘stoel’/fundament van natuursteen of baksteen, raamwerk 
en vlechtwerk van hout (uit het bosrijke Hageland) en dak van stro,  

Lemen gebouwen waren kwetsbaar, daarom zijn er weinig bewaard. Links op afbeelding 
Petrushoeve in Attenrode die in 2008 instortte ondanks beschermd statuut, is wel 
heropgebouwd (houten geraamte). Rechts hoeve in Zoutleeuw, niet volledig origineel

-Baksteen steeds meer gebruikt vanaf 1850. 
bakstenen zelf gebakken in veldovens (met leem uit de bodem > elke streek 

typische kleur) – Zuid-Hagelandse bodems was de bovenste bodemlaag donker 
(kleideeltjes en geoxideerd ijzer – brikaarde genoemd – zorgde voor 
roodachtige kleur > uitgraven van brikaarde had poel als resultaat, nog bij sommige grote 
hoeves te zien

-Natuursteen die werd gebruikt voor de stoel, maar ook ter versiering van raam- en 
deurkozijnen was Tiens kwartsiet, Lincentsteen of Gobertangesteen
Vanaf het einde van de 19de eeuw ook arduin of ‘blauwe steen’ – die kwam per spoor 
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vanuit Henegouwen.
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Suiker en sporen

Er wuifde niet alleen graan in de 19de-eeuwse open 
leemstreek, ook suikerbietenloof. Anders dan de 
graanteelt was de suikerbietenteelt er wel nieuw in de 
19de eeuw.

De eerste experimenten met de teelt van suikerbieten 
dateerden uit de vroege 19de eeuw. 
Napoleon vaardigde in 1806 de Continentale Blokkade af. 
Die hield in dat Britse schepen niet meer mochten 
aanmeren in Franse havens. Vooral heel wat exotische 
producten moest een surrogaat worden gezocht, onder 
andere voor suiker – rietsuiker welteverstaan – die in 
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ruwe vorm binnenkwam in de Antwerpse haven en ter 
plekke werd geraffineerd. 

Ook uit bieten kon suiker worden geraffineerd, had Olivier 
de Serres ontdekt aan het einde van de 16de eeuw. Prompt 
verplichtte Napoleon de suikerbietenteelt in zijn rijk.
De Belgische provincies moest 13 400 ha vullen – in 1813 
werden er 212 geteld. De boeren stonden afkerig tov het 
gewas: het rendement van een akker suikerbieten lag 
merkelijk lager dan van een akker graan, en het was een 
kwetsbaar gewas,
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De Continentale Blokkade werd opgeheven in 1814, Napoleon verdween in 1815 en 
suikkerriet kwam weer volop de havens binnen.

Het zou een tijdelijke heropflakkering blijken van de suikerrietindustrie. De Belgische 
overheid toonde zich van bij het begin een begunstiger van suikerbietenteelt en –
nijverheid, onder andere door onderzoek naar de teelt te stimuleren (twee favoriete 
thema’s van 19de-eeuwse landbouwwetenschappers waren kunstmest en suikerbieten) 
maar ook door een fiscaal gunstig regime voor bietsuiker uit te werken. Een tijdlang moest 
er op bietsuiker geen accijnzen worden betaald.

De landbouwers gingen overstag (rietsuiker ook veel duurder door afschaffing slavernij)
Na 1850 werd Droog Haspengouw steeds duidelijker de ‘bietentuin van België’.

In 1880 werden 32 000 ha beteeld met bieten, in 1895 54 000
In Landen ging in 1895 meer dan 16% van het areaal naar suikerbieten (vs. 49% graan)
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Suikerbieten waren een veeleisend en kwetsbaar gewas – vandaar dat ze goed gedijden in 
de vruchtbare leemgrond, maar de teelt was ook bijzonder intensief. Anders dan bij graan, 
dat na het zaaien kon groeien tot oogsttijd, moesten suikerbieten tussentijds worden 
‘gezet’. 

Dat gebeurde tijdens de ‘kleine biet’ in mei. Op handen en voeten kropen eerst de mannen 
tussen de rijen om alle plantjes die dichter dan 30 cm bij elkaar stonden, uit te hakken. 
Daarachter kwamen de vrouwen en kinderen die de losgehakte plantjes meenamen en 
wiedden tussen de rijen. 

Half september begon de ‘grote biet’ of ‘de campagne’: het oogsten van de bieten. Met een 
schupje wrikten de mannen de knollen los en legden ze voorzichtig op de grond. Vrouwen 
en kinderen hakten in een tweede beweging het loof van de knollen. Kleine en grote biet 
waren in grote mate het werk van seizoenarbeiders.
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Suikerbieten vroegen geen opslag in schuren, maar wel 
snelle industriële verwerking. De suikerindustrie 
ontwikkelde zich niet pal ín de open leemstreek, maar 
aan de rand en in de buurt van steden, zoals in Tienen 
(maar bijvoorbeeld ook in Landen,  Wanze en een rasperij
in Longchamps) Zo ging er geen opbrengst verloren. 

In 1836 kreeg het Tiense stadsbestuur twee aanvragen 
voor de oprichting van een suikerfabriek. Eén van die 
fabrieken, die aan de Borggracht (Van den Berghe), zou 
uitgroeien tot de fabriek die ook vandaag nog bestaat. In 
1838 werkten in de twee fabrieken samen 175 arbeiders. 
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De suikerindustrie was daarmee de tweede grootste 
werkgever van de stad, na de textielindustrie.
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Dat de fabriek zo groot kon worden, had te maken met de 
nabijheid van de bietentuin, met zakelijk instinct van de 
opeenvolgende eigenaars die verschillende kleinere 
fabrieken overnamen (bijvoorbeeld Wanze), maar zeker 
ook met de ligging aan één van de eerste spoorlijnen van 
het land. 

Belgische overheid was promotor van suikerbieten maar 
ook van spoorwegen. In 1834 werd na studiewerk van 2 
jaar de spoorwegwet goedgekeurd. Het netwerk zou 
worden gevormd rondom een ijzeren kruis: snijpunt van 
O-W en N-Z as met Mechelen als snijpunt.
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In 1835 reed de eerste trein tussen Brussel en Mechelen, 
Tienen kort nadien ontsloten als station op wat lijn 36 zou 
gaan heten. Kaart toont situatie in 1840,

1837: Leuven-Tienen, 1838: Tienen-Ans, 1842 Ans-Luik
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Treinen voerden cokes aan en afgewerkte suiker uit, vooral richting haven Antwerpen, 
zowel suiker in bulk als in kleinere verpakkingen. Ging via station Tienen. In 1840 werd met 
de bouw gestart, tot die tijd houten barak,
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Bieten kwamen in eerste instantie van zeer dichtbij. Van den Berghe produceerde in 1836 
suiker van 36 ha bieten (29 ton) van een eigen akker. Bieten kwamen met paard en kar naar 
de fabriek.

Eens het spoornetwerk uitbreidde ook per trein. Met paard en kar naar plattelandsstations, 
en met paard en kar van station Tienen naar fabriek.
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Netwerk breidde stevig uit. Kaart toont de situatie in 1880. Tienen was verbonden 
met Luik, via Ans (spoorlijn 36), en raakte ook verbonden met Namen (spoorlijn 
142). 

Vanuit Landen vertrokken lijnen richting Charleroi via Gembloux en Tamines
(spoorlijn 147) en naar Statte (127) en zo verder naar Hoei. Tienen-Namen en 
Landen-Tamines vormden samen een  kruis dat ‘croix de la hesbaye’ werd genoemd, 
kruis van Haspengouw, Ramillies als kruispunt,

Spoorverbindingen spaarden de open leemstreek met 
andere woorden niet. Of niet helemaal: het netwerk was 
er minder dicht dan op andere plekken in België. Maar 
het werd wel, precies als elders, óp het landschap gelegd. 
Met de nodige uitdagingen in de vorm van pittige 
hellingen, met stations en baanwachterswoningen.
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Fabriek van Tienen speelde op de aanleg van die vele lijnen in door terreinen zo goed 
mogelijk te ontsluiten

Bouw station Grimde 1886 was belangrijk: veel dichter bij de fabriekssite dan station 
Tienen
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In dat zelfde jaar 1886 luchtspoorbaan (‘telefrikskes’) die station Grimde met Bietenplein 
en fabriek verbond
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In 1899 rangeerterrein van de fabriek, met metersporen voor trams in de normaalsporen 
van de trein. Twee meterspoorlijnen liepen vandaaruit verder naar het bietenplein en 
‘kleine fabriek’ (ruwe suiker)

Spoor en industrie zorgden voor ‘a virtuous circle’: wederzijdse stimulans. Suikerfabriek 
toont dat zeer duidelijk, maar gaat op voor alle 19de-eeuwse industrie. Hoe meer spoor, hoe 
meer industrie, maar ook hoe meer industrie, hoe meer spoor. 
Maar landbouwproductie in een regio werd evengoed meegenomen in studies die 
voorafgingen aan de aanleg van een lijn. Voor het arrondissement Borgworm/Waremme 
werd de jaarlijkse trafiek in 1864 geschat op 200 000 ton voor stro, tarwe, bieten, linnen en 
hennep. Werd als zeer aanzienlijk beschouwd.
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Restanten

Wat rest er vandaag nog van het 19de-eeuwse landschap? Graan en bieten, grote en kleine 
hoeves, Tiense suikerfabriek bepaalt nog steeds de skyline. En van de spoorwegen?
Alleen lijn 36 is nog in gebruik. De andere lijnen zijn opgeheven (doorgaans jaren 1960) 
maar ook zij zijn nog zichtbaar in het landschap 

-als wandel- en fietsroutes (La traversine (spoorlijnen 127 en 126) en Croix de la Hesbaye
(lijn 142)
-als linten met begroeiing die is beïnvloed door de steenslag en de as van de steenkool uit 
het stoomtreintijdperk
-met overgebleven, herbestemde stations en baanwachterswoningen. Station Ramillies kan 
je boodschappen gaan doen, Station Racour (lijn 147) te boeken als vakantiehuis,
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www.cagnet.be
contact@cagnet.be – 016 32 35 25 

Vragen? Bemerkingen? greet.draye@cagnet.be
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