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Beetwortelsuikerfabriek aan de voet van de Wijngaardsberg, Ulestraten
Wie de afslag naar het mooie gehucht Waterval bij Humcoven neemt, valt meteen
het groot wit gebouw op aan de linkerzijde van de weg. Dit zijn de restanten van
de voormalige beetwortelsuikerfabriek met de originele fabrieksgebouwen uit
1867en 1868. De geschiedenis van dit industrieel erfgoed is maar bij weinig
mensen bekend. Onbekend maakt onbemind, vandaar dit artikel. Zie verder ook
noten pagina 19.
Op de hoek tussen de doorgaande weg Meerssen-Ulestraten en die naar Waterval lag
de beetwortelsuikerfabriek Nu zien we links op de hoek de witte woning (1) van de
voormalige boerderij Urlings, Humcoven 1. Rechtsachter ligt de vernieuwde koestal uit
1953 met aan de voorkant de woning van boswachter en tuinbaas Frens Hendriks uit
1880, Humcoven 2 (2); op de plaats van een ouder langer gebouw, zie ook afb. 2.
Geheel rechts staat ‘de beenderfabriek’ waar de oven zich bevond voor het ‘kaalmaken’
van dierlijke beenderen1 (3).

Afb. 1. Kadastrale kaart van de voormalige Beetwortelsuikerfabriek (in rode ellips ) in Humcoven.
Links doorgaande weg Meerssen-Ulestraten. Rechts gaat de weg naar het gehucht Waterval
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Dominee Jacobus Craandijk
In 1876 schreef de door Ulestraten wandelende dominee Jacobus Craandijk (18341912), over de toen niet meer in bedrijf zijnde Beetwortelsuikerfabriek in Humcoven. Hij
zag de bijbehorende schoorsteen op de Wijngaardsberg.
Boven de toppen der boomen op den berg steekt een steenen toren uit, alsof 't de
wachttoren ware van een “ridderburgt”, die daar boven op de mergelrots troont, of liever
nog, als een dier geheimzinnige, smalle, vensterlooze gebouwen, die in Engeland
eeuwen geleden voor eene overoude eeredienst werden gebezigd. 't Is eenvoudig een
fabriekschoorsteen, daar gebouwd, om beter te ‘trekken’, thans in ruste, want de fabriek
zelve is gesloopt. Eenige arbeiderswoningen, die er bij behoorden, vinden wij op de
open ruimte, waarover het zijpad naar Raar zich van den weg op Meerssen afbuigt.
Geschiedenis suikerindustrie
Suikerriet (stengel) is al meer dan 10002 jaar de belangrijkste leverancier van suiker De
suikerbiet (wortel) kwam pas rond 1840 weer in beeld als leverancier van suiker. De
suikerindustrie in ons land kent een lange traditie die al terug gaat naar de 17 e eeuw.
Sinds die tijd werden er grote hoeveelheden rietsuiker aangevoerd uit de koloniën (Java
en Suriname) richting Amsterdam om gezuiverd en geschikt gemaakt te worden voor
consumptie. In ons land was de productie van ruwe suiker uit eigen bieten
(mangelwortels, kroten, suikerwortels en beetwortels) in beperkte mate al in eerste helft
van de 19e eeuw bekend. In de Franse tijd zijn in het departement Nedermaas (het
huidige Zuid- Limburg en een deel van de Roerstreek) al beetwortelen geteeld. Deze
bleken goed te groeien in de zware grond van de noordelijke provincies, maar ook op
de lössgronden in Limburg.
Napoleon bepaalde via een verordening (decreet) in maart 1811 dat er in zijn rijk
(verplicht) 32000 ha bieten moesten worden verbouwd, waarvan ongeveer 2000 ha in
de Nederlandse departementen. Na de val van Napoleon nam de rietsuiker meteen
weer zijn oude plaats in en was het gedaan met de suikerbietenbouw. Door de
afschaffing van de slavernij namen de productiekosten van suikerriet op de plantages
toe en kwam de suikerbietenteelt en het hieruit produceren van suiker weer terug.
Familie Schoenmaeckers
In Humcoven start de weduwe Maria Anna Sophia Houben- Schoenmaeckers (dochter
van Jan Balthasar Schoenmaeckers en Maria Anna Philippina Slijpen) met haar zoon
Isidore in 1865 de bouw van een beetwortelsuikerfabriek op hun eigen grond.
Jan Balthasar Schoenmaeckers en Anna Philippina Sleijpen waren vanaf 1809 de
eigenaren van Landgoed Vliek en de oude Wijngaardsberghof, in 1817 gingen zij op het
landgoed wonen. Maria Anna Sophia Schoenmaeckers is geboren in Oud Valkenburg
(Sibberhuis) in 1801. Ze overlijdt op 1 april 1876 (75 jaar) in het herenhuis bij de
Wijngaardsberghof en wordt begraven op het nieuwe kerkhof van Ulestraten (dus niet in
het familiegraf Schoenmaeckers bij de kerk).. Ze huwt, als rentenierster, op 13 juni 1833
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Noël Houben (Hasselt 1787-1854 Vliek), ingenieur van het kadaster te Hasselt. Ze gaan
op Landgoed Vliek wonen. Het echtpaar Houben –Schoenmaeckers krijgt vijf kinderen.
Voormalige Beetwortelsuikerfabriek in Humcoven
Tekening (Kadaster) van de Beetwortelsuikerfabriek opgemaakt door de landmeter en
deugdelijk verklaard te
Maastricht op 22 mei 1867.
Hierop is ook nog het langere
fabrieksgebouw (nr.1358, groot
3675 m²) te zien, waar de
stoomketels (warmte fabriek en
mechanische energie) in stonden
en dat doorliep tot aan de
perceelgrens. Dit gedeelte is in
1880 gesloopt in opdracht van de
eigenaar Magnee. Vergelijk met
de kaart uit 1897 (afb.3) waar
nog maar de helft van dit gebouw
te zien is. Jo Urlings verbouwde
in 1953 dit gedeelte tot een
nieuwe stal voor de koeien. De
gearceerde gebouwen
Afb. 2. Kadasterkaart uit 1867. Fabrieksgebouw, in het
bovenste gedeelte stonden de stoomketels. Voor dit gebouw
(perceelnr.1357, samen groot 95
begon de schoorsteengang naar de schoorsteen bij de
m²) zijn de nieuwbouw uit 1868,
Vliekerwaterlossing.
nl., de wit gekalkte 50 m² grote
woning van baksteen (kostgangerswoning), geheel links en een bijgebouw of bergplaats
van 45 m². In 1880 werd
een gedeelte van het
fabrieksgebouw
(perceelnr. 1517), langs
de weg naar Waterval,
verbouwd tot woning. De
werd de latere woning
van de familie Hendriks
en Urlings, zie afb. 3.

Afb. 3. Het bovenste gedeelte van het fabrieksgebouw is in 1880 voor de
helft gesloopt. Kaart uit 1897. Perceelnr. 1517 is de latere woning van de
familie Hendriks
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Vergunning aanvraag tot oprichting van een suikerfabriek
•
Op 13 april 1865 vraagt de weduwe Houben- Schoenmaeckers samen met haar
zoon Isidore een vergunning aan, om op haar eigendom (bouwland) een suikerfabriek
te mogen oprichten. Isidore was op dat moment burgemeester van Ulestraten (18631878)
•
Op 25 april 1865, geeft het gemeentebestuur van Ulestraten, de weduwe Houben
toestemming om een “fabrijk van beetwortelsuiker” op te richten en om “eener oven tot
“kaalmaking van beenderen” te bouwen. Deze toestemming is verleend met algemene
stemmen, waarbij de voorzitter Isidore Houben zich van stemming onthield.

Belangrijk voor de start van de suikerfabriek is de aanwezigheid van water voor
het wassen van de aangevoerde bieten, voor het leveren van koelwater, voor de
stoomketels, enz.), de Vliekerwaterlossing die stroomde achter het perceel van de
suikerfabriek, leverde dit.
In Humcoven start de weduwe Maria Anna Sophia Houben-Schoenmaeckers met haar
zoon Isidore Houben, burgemeester te Ulestraten in 1865 de bouw van een
beetwortelsuikerfabriek die in 1867 wordt geopend. In dat zelfde jaar start ook een

Afb. 4. De voormalige fabrieksgebouwen zoals die er uitzagen in 1994.Pachter was toen de familie Urlings.
Voorgrond de weg van Ulestraten naar Meerssen
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suikerfabriek in Heel, deze bestond tot 1871. Het waren de enige suikerfabrieken in
Limburg. In Nederland waren er in 1874 totaal 26. De weduwe HoubenSchoenmaeckers bezat behalve Landgoed Vliek ook de nieuwe Wijngaardsberghof met
het herenhuis, die ze tegelijkertijd bouwde in 1865 op ca. 20 m van de gedeeltelijk nog
bestaande hoeve die sinds 1864 in haar bezit was. Op de nieuwe Wijngaardsberghof
woonde tot 1881 haar zoon Romain Houben als landbouwer.

1865 tot 1874: Belgen starten de suikerfabriek op.
Florent Désiré Moulin(1818-1885) werd op 17 maart 1865 bij notaris Wilmar in
Meerssen voor zes jaar benoemd tot “Directeur eener suikerfabrijk”. Florent Désiré
Moulin kwam uit Landen, een stad in België
Hij vestigde zich op 29 maart 1865 in de Langstraat 142, Humcoven (zie afb.5). Later,
op 26 november. 1866 kwam zijn gezin erbij.
Dit gezin bestond uit zijn tweede11echtgenote Catherine Marie Dardenne (41) en hun
drie kinderen. Hun jongste kinderen Paul (10) en Marie (5) gingen hier waarschijnlijk
naar school. Zoon
Gustave11 (20),
vertrok in 1870
naar Maastricht, in
1871 huwde hij
Maria Catharina
Hubertina Jacobs
uit Raar. De
familie Moulin
vertrok weer, 28
januari 1871 uit
Ulestraten.

Afb.5. Kaartje van Humcoven met de woningen waar Neven, Moulin en Deneubourg
verbleven na hun werkzaamheden in de suikerfabriek

Jan Bapiste Deneubourg, directeur eener suikerfabrijk
Directeur Moulin werd opgevolgd door de ook uit België afkomstige Jan Bapiste
Deneubourg (47) die zich met zijn vrouw Sophia Delmeé (43) en hun twee zonen van
20 en 17 jaar oud vestigde op 14 juni in 1873 in Humcoven. Hij was de nieuwe directeur
van de suikerfabriek. Op 28 mei 1874 vertrok deze Belgische familie ook weer richting
België. Verlieten zij een zinkend schip? De suikerfabriek sloot twee jaar later (1876)
definitief haar poorten.
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Louis Neven de “Opzigter”, een ervaren vakman

Het is 4 februari 1868. Louis Neven, 27 jaar oud, komt vanuit Brusthem (oostelijk
van Sint Truiden in België) naar Ulestraten. Brusthem is gelegen in dé fruitstreek van
België, Haspengouw. Hier bloeien de fruitbomen in het voorjaar rijkelijk. Louis wordt in

Afb. 6. Voormalig suikerfabriek complex. Midden, de nieuwe stal uit 1953. Zie ook afb. 2 en 3. Rechts hiervan de
witte kostgangerswoning uit 1868 en later de woning van Jo Urlings en zijn gezin. Ook zichtbaar op de voorgrond
de weg naar Waterval. Luchtfoto John Dummer, oktober 2018

Ulestraten ”opzigter” op de suikerfabriek. Hij is op 13 oktober 1841 geboren in
Rummen, een plaatsje noordelijk van Sint Truiden. Zijn kennis en ervaring voor het
maken van siroop en suiker in Haspengouw is waarschijnlijk de reden dat hij op de
suikerfabriek van de weduwe Houben-Schoenmaeckers aan de slag kon. De Belgen
hadden het stroop- en suiker maken in de vingers.


Louis Neven logeerde in de grote, mooi wit gekalkte woning van Vliek nr.120
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Op afbeelding 6 is deze woning te zien. Hieronder lag de tongewelfde kelder
Rechts hiervan lagen de gebouwen van de suikerfabriek. Het witte gebouw stond
geregistreerd als een ‘kostgangerswoning’ of personeelswoning voor het personeel van
kasteel Vliek en de boerderij. Hier woonden tussen 1865 en 1868 in totaal negen
personen: een dienstmeid, drie dienstknechten, een koejongen uit Amby, de koetsier,
een kamenier uit Venlo, een ambtenaar der Directe Belastingen uit Venlo (van 1867 tot
1868) en, zoals vermeld, “opzigter” Louis Neven woonde er van 1868 tot 9 december
1869. Louis Neven verhuisde en stond hierna ingeschreven als suikerfabrikant op
Humcoven 143 bij Jan Pieter Notermans (schoenmaker). Deze boerderij lag ooit
tegenover de huidige zorgboerderij van de familie Corduwener op Humcoven 12.

Afb. 7. Mooie tongewelfde kelder onder de witte woning die in 1868 is gebouwd. Rechts trap naar boven.
Opname mei 2017

Op 28 augustus 1870 huwt de 28 jarige Louis Neven de op Raar geboren Maria Ida
Lemmens (21 jr). Haar vader was Joannes (Jan) Lemmens geboren in 1818 in
Ulestraten. Hij was rademaker (wiel- of wagenmaker) van beroep. Hij woonde links van
de Mariakapel uit 1854 op Raar (nu Raar 14) bij de Hetjensweg. Zijn dochter Maria Ida,
heeft Louis Neven waarschijnlijk leren kennen door de suikerfabriek of zomaar in
Waterval. Het echtpaar Neven- Lemmens (afbeelding 8) verhuist na het huwelijk naar
de markt in Meersen. Dit was de woning (later café Pie Dreessens of “Pie de Pees”)10,
van een oom van Maria Ida. Deze oom, Leonardus Lemmens (Ulestraten 1825-1869),
had net als zijn broer Joannes hier een rademakerij. Het echtpaar Neven-Lemmens
kreeg 10 kinderen. Acht kinderen werden geboren op de markt in Meerssen en twee
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kinderen in de Bunderstraat (nu nr.199), een nieuw gebouwde boerderij uit 1892. Louis
overleed daar in 1907, 65 jaar oud.
Zijn vrouw Maria Ida overleed in
1921, 72 jaar oud.
De flink besnorde Louis Neven,
heeft op de suikerfabriek in
Humcoven een belangrijke rol
gespeeld. Het is niet bekend
wanneer zijn werkzaamheden daar
ophielden. In Meerssen heeft hij, na
zijn huwelijk in 1870, nadrukkelijk verder Afb. 8. Echtpaar Maria Ida Lemmens en Louis Neven
aan de weg getimmerd. Hij was de enige Belg van de suikerfabriek, die zich definitief in
Meerssen gevestigd heeft.

Van suikerbiet tot suiker:
Het natuurproduct suiker wordt in Nederland gewonnen uit de suikerbiet. Deze
bevat circa 15 % suiker (= saccharose). Het suikergehalte is afhankelijk van het weer
en de bodemgesteldheid.
In de herfst worden de suikerbieten van het land gehaald. Bovendien daalt het
suikergehalte binnen korte tijd na het oogsten, zodat een snelle verwerking
noodzakelijk is. Alle reden dus om de fabriek dicht bij de agrariërs te bouwen. In de
suikerfabriek worden de suikerbieten gewassen, in reepjes gesneden en met warm
water geëxtraheerd. De suiker uit de reepjes lost op in dit water, er blijft een sapje
over die ruwsap wordt genoemd. Dit ruwsap wordt behandeld met ‘kalk’ (vroeger:
beendermeel1, bereid uit botten). Onzuiverheden binden zich aan de kalk en door
filtratie wordt dit gescheiden en ontstaat er dunsap met circa 15 % suikergehalte.
Het residu is bietenpulp en die wordt vooral gebruikt als veevoer. Dit dunsap wordt
verder ingedikt naar diksap met circa 70 % suikergehalte. Hieruit ontstaat tenslotte
door verdere indamping de witte kristalsuiker (de witte suiker die iedereen kent).

Faillissement Suikerfabriek Humcoven

In 1874 werkten er nog veertig mannen, acht vrouwen en twintig jongens dus 68
personen. De fabriek beschikte over twee stoomketels en twee stoomwerktuigen. In
Ulestraten werden in 1869, volgens het archief in Meerssen 60 ha beetwortelen
(suikerbieten) verbouwd. Alleen voor de suikerfabriek6 in Humcoven.
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Het jaar 1876, de Firma Weduwe Houben & Zn wordt geliquideerd, de
suikerfabriek ging failliet

Oorzaak van dit faillissement of sluiting zou (volgens nazaten) de oneerlijke
concurrentie door de vermogende gezaghebbers (Ministerie) in Den Haag zijn die
suikerrietplantages in voormalig Nederlands-Indië hadden. Zij verstrekten geen
vergunningen meer voor de suikerbietenteelt in Limburg dus ook niet meer in
Ulestraten. Er schijnt een onenigheid (rond 1870-1880) te hebben plaats gevonden in
een overgangsperiode waarbij de ambtenaren van het ministerie de zaken moesten
regelen. Maar ook financiële problemen van de Weduwe Houben–Schoenmaeckers
zouden weleens de oorzaak kunnen zijn van dit faillissement.

De familie Houben-Schoenmaeckers is kort na de sluiting vertrokken met grote
schulden en hun bezittingen zijn verkocht aan de familie Magnée. In 1894 werd Pieter
Léon van Meeuwen de eigenaar van het voormalig suikerfabriek complex. Sinds
september 2017 is het complex in handen Grouwels Monumenten BV.

Schoorsteengang (rookkanaal) en schoorsteen
Een suikerfabriek heeft veel energie nodig voor het gehele proces. Waarschijnlijk werd
vooral hout en eventueel steenkool als brandstof gebruikt. Hierbij was een schoorsteen
noodzakelijk.

Ingestorte schoorsteengang in de helling van het Vliekerbos. Op de achtergrond de gebouwen van de voormalige
beetwortelsuikerfabriek. Tussen het weiland en de schoorsteengang ligt de Vliekerwaterlossing. Zie ook afb. 13.
Opname april 2012
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Afb. 9. Henk Urlings in de schoorsteengang gelegen tussen
de gebouwen en de Vliekerwaterlossing, opname 6 juli 1985

Afb. 10. Tekening van schoorsteengang met rondboog
plafond

Er lag in het weiland bij de fabriek een schoorsteengang of rookkanaal, 80 cm onder het
maaiveld. De gang had een
verval van 2,5 cm/m richting
Vliekerwaterlossing.
Verderop bij de beek in het
grasland, stond de eerste,
45 m hoge schoorsteen.
Voor de bouw van de
schoorsteen was
toestemming door de
gemeente verleend op 2
juni 1865. Later is de
schoorsteen aan de rand
van de Wijngaardsberg
geplaatst. De vloer van de
schoorsteengang lag op
2,30 m beneden het
weiland (zie tekening, Henk
Urlings) De gang is 1,4 m
breed en 1,4 m hoog met
tongewelf.
Afb. 11. Schoorsteengang 80 cm onder het maaiveld. Zie ook plafond
met rondboog afb. 9 en 10
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Door onvoldoende “trek” van de eerste schoorsteen (bij de Vliekerwaterlossing) werd de
schoorsteengang verlengd en over de Vliekerwaterlossing via het hellingbos tot aan
een plateautje gelegen aan de rand van de Wijngaardsberg doorgetrokken. Op dit
plateautje werd de nieuwe, een tiental meter hoge, vierkante schoorsteen opgetrokken.
De bakstenen (zie afb. 10), zijn waarschijnlijk ter plaatse in (veldovens bij de
Wijngaardsberghof) gebakken. Rond 1883 zou de schoorsteen nog op het plateautje
hebben gestaan. In de helling van het Vliekerbos is ook nu nog het restant van de
ingezakte schoorsteengang duidelijk zichtbaar, (afb.13).
•
Op afbeelding 9, opname 6 juli 1985, is de gang duidelijk te zien. De persoon in
de gang is Henk Urlings. Aan de linkerzijde van de gang is de berg van as en slakken
nog te zien. Dit materiaal werd bij het vegen van de gang, via regelmatige openingen in
het plafond op het maaiveld uitgestrooid. De gang had een verval van 2,5 cm/m richting
Vliekerwaterlossing.
•
In de Tweede wereldoorlog werd de schoorsteengang of het rookkanaal ook als
schuilkelder voor de mensen in de omgeving gebruikt. De families Hendriks, Dejong en
Notermans maakten hier dankbaar gebruik van. Hierna raakte de gang uit het zicht tot
in de week van de 6e juli 1985. Door dagenlange regenbuien spoelde de met water
verzadigde bovenlaag van het weiland het rookkanaal of de gang in. Er ontstond een
groot gat, met het tongewelf van de gang, 80 cm onder het weiland, duidelijk zichtbaar
(afbeelding 10, uit 1985). Deze situatie was een gevaar voor de paarden die in het
weiland liepen. Zo kwam de schoorsteengang na veertig jaren weer in beeld. Via het
gat kon men zes meter richting Vliekerwaterlossing en zestien meter naar het nog
bestaande kippenhok
bewegen. In dit gedeelte
was de schuilkelder.
Na afbraak van de
schoorsteen, zijn de
veldbrand stenen op
diverse plaatsen gebruikt in
Ulestraten voor de bouw
van woningen.
Voorbeelden zijn het pand
Catharinastraat 67 en de
buitenmuur van
Catharinastraat 55 (afb.12,
opname mei 2009). Na het
Afb. 12. Woning Catharinastraat 55, afgevallen stucwerk. Zichtbaar de
afvallen van het stucwerk
veldbrandstenen van de schoorsteen van de suikerfabriek
(vocht) waren de veldbrand
stenen zichtbaar.
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Afb.13. Situatie van de Beetwortelsuikerfabriek, schoorsteengang met schoorsteen op de Wijngaardsberg

Afb.14. Restanten van de bakstenen schoorsteengang van de suikerfabriek zijn boven de Vliekerwaterlossing nog
duidelijk zichtbaar. Achtergrond de gebouwen van de voormalige suikerfabriek. Het lijkt of de gang is
scheefgedrukt naar links door de kracht van het water in de beek. Opname augustus 2018
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Stroopfabriek Nagelschmidt Meerssen
Na de sluiting in 1876 van de suikerfabriek in Humcoven konden 30 jaar later in 1904
waarschijnlijk weer suikerbieten7 geleverd worden. Nu aan de door Louis Neven in
Meerssen gestarte stroopfabriek
Op 12 oktober 1900 werd in Meerssen, de oprichting bekend gemaakt van een
stroopfabriek. De oprichtingsakte werd ondertekend door Louis Neven ( landbouwer,
jager, koopman en zaakwaarnemer) en de
Duitse industrieel uit Aken, vrijgezel
Arnoldus Joseph Bauchmüller (18421914). Hij ligt begraven in Meerssen. In
1904 is de stroopfabriek gaan draaien.
Rond 1906 kwam via een familierelatie
van Bauchmüller, Robert Nagelschmidt
(1880-1952) uit Birkesdorf (D) bij de
directie. Door het overlijden in 1907 van
Louis Neven kwam Robert Nagelschmidt
in het bedrijf. Toen werd ook de akte van
opheffing vennootschap firma
Afb. 15. Blik van appelsiroop uit de Siroopfabriek van
"Bauchmüller en Neven" opgesteld.
R. Nagelschmidt uit Meerssen
Robert was getrouwd met Anna Elise
Lange (1885-1977). De bakstenen voor de stroopfabriek zijn, tussen 1900 en 1904, in
verschillende veldbrandovens ter plaatse gebakken.
.
In de herfstperiode na het plukken van het fruit en de suikerbietentijd volgt de
stroopbereiding, de drukste
tijd in de fabriek. Dan
kwamen de seizoenarbeiders
de vaste krachten aanvullen.
Het waren vooral mensen
met een klein boerenbedrijf
of dagloners. Mensen uit de
omgeving wilden (moesten)
bijverdienen om zo hun
bestaan te verbeteren. Op de
foto o.a. Andre Kurvers,
1911-1991, (langste persoon)
Afd. 16. Werknemers van Siroopfabriek Nagelschmidt Meerssen.
uit Waterval met zijn
Langste persoon is Andre Kurvers uit Waterval. 1950
collega’s, hij werkte in 1950
als werknemer op de
stroopfabriek in Meerssen.
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Na een eerdere sluiting in 1951 en een herstart in september 1954, onder de nieuwe
directie van familie Ploum uit Kerkrade, is de stroopfabriek Nagelschmidt in 1973
definitief gestopt. De stroopfabriek lag achter de nieuwe woningen 102 en 104 in de
Bunderstraat in Meerssen.

De bewoners van het gebouw na de Suikerfabriek
Victor Louis Jules Magnee verhuist op 12 april 1878 van Roermond naar Landgoed
Vliek, hij koopt in 1879 het hele complex van de suikerfabriek van de eigenaar Isidore
Houben.
Na de functie van suikerfabriek hebben de fabrieksgebouwen in opdracht van Magnee
in 1880 meerdere veranderingen ondergaan. Er is nadien veel verbouwd
(boswachterswoning in 1880), afgebroken en aangepast.
DE BEWONERS VAN HUMCOVEN 2: FAMILIES HENDRIKS EN FRANS URLINGS
Humcoven 2 werd door Hendrik Hubert Hendriks (Nunhem 1858-1907) bewoond, na te
zijn gehuwd in 1887 met Elisabeth Corten (Ulestraten 1861- 1939). Hendrik Hubert
kwam op 25 juni 1878 vanuit Nunhem naar Ulestraten, twee jaar na de sluiting van de
suikerfabriek in Humcoven. Als huisknecht en koetsier van Jules Louis Victor Magnée,
de nieuwe eigenaar in 1878 van Landgoed Vliek en de suikerfabriek. Later trad hij in
dienst in dienst van de familie Pieter Leon9 Van Meeuwen die in 1894 de gebouwen van
de suikerfabriek kocht van Magnée.

Afb.17. Het echtpaar Hendrik en Elisabeth Corten, ouders van Franciscus “Frens” Jacobus Hubertus
Hendriks, de boswachter en tuinbaas van Landgoed Vliek in dienst bij de familie Van Meeuwen.
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Hun zoon, Franciscus “Frens” Jacobus Hubertus Hendriks (1888-1964), woonde ook in
de boswachterswoning, een gedeelte van de voormalige suikerfabriek, nu Humcoven 2
(Afb.18, rond 1925). Hij
huwde Maria Catharina
(Net) Raeven (18851963) in 1912, ze kregen
vijf kinderen. Frans
vertrok in 1962 met zijn
vrouw naar Meerssen
waar hij in 1964 overleed.
Frans of Frens Hendriks
kwam op 1 mei 1900 als
tuinjongen in dienst op
het 150 ha grote
landgoed Vliek waar zijn
vader Hendrik al 24 jaar
werkzaam was. Tot 1907
Afb. 18. Familie Frans of Frens Hendriks in 1925 voor hun woning bij de
suikerfabriek. Achtergrond gevel van het huis voor de kostgangers begroeid
werkte hij onder zijn
met klimop, zie kader pagina 16.
leiding, toen deze in 1907
overleed volgde Frans
hem op. Eerst bij Pieter Leon van Meeuwen Later bij zijn zoon Piet Maria Godfried van
Meeuwen. In 1911 werd hij op 23jarige leeftijd benoemd tot
onbezoldigd rijksveldwachter, welke
rol hij tot 1950 vervulde. Frans
Hendriks vierde op 30 april 1950
zijn gouden jubileum (50 jaar) op
het landgoed (’t Good) Vliek.
Frans, die ook een klein beetje
boerde, had een koe en enkele
varkens. De huisweide lag tussen
de woning en Vliekerwaterlossing.
Ook had hij rond 1960 het gebied in
Afbeelding 19. Boswachterswoning, keuken, woonkamer met
pacht waar nu het
doorgeefluik, voordeur rechts.
Waterpompstation Waterval ligt.
Hier in dit weiland, stond
voornamelijk een hoogstamboomgaard van appels. Frans pachtte alle gebied van Pieter
Léon van Meeuwen9.
In deze woning werd door “Frens” de wandelkaart uitgegeven, die de drager het recht
gaf door het Vliekerbos te mogen wandelen. Deze kaart moest geheel ingevuld zijn.
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De oude klimop8 van de woning van Frans Hendriks en zijn gezin is nog uitbundig
aanwezig op de foto uit 1925. Die veroorzaakte door de jaren heen (vanwege de
ongeremde groei) een flink probleem. De klimop groeide massaal tegen de
buitengevel omhoog. Door het binnendringen via de voegen in de woning werd de
gevel flink beschadigd. De klimop werd in 1963 verwijderd. Dit probleem zegt veel
over de kwaliteit van het metselwerk in die tijd. Met behulp van een tractor van het
Landgoed werd de klimop van de gevel losgetrokken. De restanten werden in het
Vliekerbos gedeponeerd. De gehele voorgevel van de woning werd na deze actie
schoongemaakt en wit geschilderd.
Opmerking: Boswachter Frans Hendriks leidde zelfs een aftakking van deze klimop,
die via de voeg in de muur daar naar binnen was gegroeid, verder in de woonkamer.

Frans Urlings uit Waterval
Frans Urlings, de opvolger van Frans Hendriks en de laatste bewoner van de
“boswachterswoning”, was ook een werknemer (sinds 1960) van de familie van
Meeuwen. Hij was afkomstig uit Waterval en een zoon van “mooder” Urlings of Maria
Anna Raeven, Waterval 6. Zij is een zus van Maria Catharina (Net) de echtgenote van
Frans of Frens Hendriks, de tuinbaas en boswachter. Het gezin Frans en Wies UrlingsNijsten woonde hier met hun gezin sinds hun huwelijk in 1963 tot 2010. Vanwege zijn
baan op Landgoed Vliek, hoefde het gezin geen huur voor de woning te betalen. Frans
Urlings vergrootte in 1963 het raam rechts naast de voordeur Boven de deur en
topgevel zijn 7 op hoefijzers (gelukbrengende?) lijkende muurankers te zien. Op het
complex zitten deze op veel plaatsen in de muur.

In december 2000 lag
aan de voorzijde nog de
groentetuin van Frans
Urlings. Er stond een
waterpomp bij de muur.
Alles is verdwenen.
Sinds 2010 ligt deze
boswachterswoning leeg
en begon het grote
verval.

Afb.20. Groente tuin van Frans Urlings, december 2000

Fred Erkenbosch, Beetwortelsuikerfabriek in Humcoven, augustus 2020

Pagina 16

17

De bewoners van Humcoven 1: De families Dejong en Jo Urlings
Op het boerderij gedeelte woonde vóór 1953 de pachter Wilhelmus Hendrikus (Harie)
Dejong (1872- 1957), oudste zoon van Guillaume Dejong en Anna Gertrudis Stroum,
die getrouwd waren in
1871. Het was een
bekende familie uit
Humcoven.
Op de afbeelding 21 ziet
u de achterkant van het
originele
gebouwencomplex van
de suikerfabriek met de
grote bruine poort. Hierin
bevond zich het kleine
deurtje, waar zoon Sjo
Dejong (1906-1958) ooit
zijn naam in kraste.
Afb. 21. Boerderij gedeelte Dejong en Urlings. Voorheen stond in dit gebouw
Geheel links het
de oven voor “ kaalmaking der beenderen” van de suikerfabriek. Op de
voorgrond onder het gras ligt de schoorsteengang op 80 cm diepte.
voormalig bakhuis. Sjo
Opname september 2009
huwde rond 1935 Marie
(Mimi) Janssen uit Moorveld. Zij was bijna 35 jaar huishoudster bij het gezin van
Nicolaas Joseph Demacker op de Wijngaardsberghof en op hun boerderij in Vliek. Het
echtpaar Dejong-Janssen vertrok in 1953 naar Humcoven 4, een woning die ze zelf
gebouwd hadden.

De familie Joseph (Jo) Arnold George Urlings
In 1890 kwam Hubert Joseph Urlings als pachter op de Vliekerhof, de boerderij van
Landgoed Vliek. In 1940 was er nog het jubileum: 50 jaar familie Urlings op de
Vliekerhof. Ook kleinzoon Jo (1918-1971) werd er geboren. De familie verbleef daar tot
1953. Toen verhuisde kleinzoon Jo met zijn gezin naar de voormalige
beetwortelsuikerfabriek. Hierna ging Lisa en Louis van Kan-Urlings op de Vliekerhof
wonen (1953 tot 1989). Louis van Kan (1918-1985) werd na pensionering van Frans
Hendriks in 1955 de baas van het onderhoud op het Landgoed in 1955.
Opmerking: Jo Urlings en Lisa Urlings zijn geen familie van elkaar. Lisa en Frans
Urlings (bewoner van Humcoven 2 na Frans Hendriks) zijn zus en broer. Ze zijn
geboren in Waterval op nummer 6.
Jo en Elly Urlings-Vrencken verhuisden in de winter 1953/ 1954 met hun drie kinderen
van de Vliekerhof (boerderij bij kasteel Vliek) naar deze boerderij op Humcoven 1. Op
deze boerderij, met de witte ”kostgangerswoning” als woonhuis, kreeg het gezin Urlings
nog 4 kinderen. Jo verbouwde in 1953 een bestaand gebouw van de vroegere
suikerfabriek met zolder om tot een in die tijd zeer moderne koeienstal. De stal plaats
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bood plaats aan 50 koeien en lag direct achter de “boswachterswoning”. Deze
verbouwing gebeurde in opdracht van de familie van Meeuwen, die eigenaar van het
hele complex was. Jo Urlings overleed op 23 januari 1971. Zijn echtgenote Elly UrlingsVrencken vertrok, op 2 mei 2017, oud maar niet gebroken uit haar boerderij en verkaste
naar zorgcentrum Beukeloord in Meerssen. Hier overleed ze op 24 december 2018, 92
jaar oud. Ze heeft ca. 63 jaar op Landgoed Vliek gewoond.

Afb 21. De nieuwe eigenaar geeft de omgeving van de suikerfabriek in februari 2018 een opknapbeurt

Het is augustus 2020 als ik (FE) dit schrijf, 153 jaar na de opening van de suikerfabriek
zijn de gebouwen door “de tand des tijds” ernstig in verval geraakt en gedeeltelijk
ingestort. De families Victor Louis Jules Magnée (1878-1891), en later van Meeuwen
(1895-2017), zijn nooit betrokken geweest bij de suikerfabriek. De erven Van Meeuwen
hebben waarschijnlijk nooit overwogen de oude, zwaar vervallen gebouwen van de
“suikerfabrijk” (die overigens Gemeentelijk monument zijn) te restaureren.
In 2019 worden de bedreigde gebouwen in opdracht van de huidige eigenaar in een zo
goed mogelijke conditie gehouden en wordt de witte woning tijdelijk bewoond.
Tot 2013 (de oorspronkelijke uitgave eerste artikel van FE) wisten velen niet eens de
geschiedenis van dit uniek stuk cultuurhistorisch erfgoed. Sinds oktober 2017 is er een
nieuwe eigenaar van de voormalige Beetwortelsuikerfabriek, Grouwels Monumenten
BV. Wat hun plannen zijn met de gebouwen en de omgeving is nog onbekend.
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De instandhouding van dit bijzondere industrieel erfgoed12 in Humcoven zou het
beste gewaarborgd zijn als de huidige eigenaar erin slaagt er een nieuwe
duurzame bestemming hier aan te geven.

Noten:
1. De dierlijke beenderen van runderen gaan minimaal 12 uur lang in een oven bij
een temperatuur boven de 700 graden. Hierdoor verdwijnen meteen alle
organische resten en virussen. De beenderkool heeft veel kleine poriën waardoor
het goed absorbeert. Het ruwsap wordt behandeld met ‘kalk’ (vroeger:
beendermeel, bereid uit botten). Onzuiverheden binden zich aan de kalk en door
filtratie wordt dit gescheiden en ontstaat er dunsap.
2. Het merendeel van de bevolking moest het voor 1800 doen met honing (het
belangrijkste zoetmiddel, maar niet altijd voorhanden) of sappen van fruit en
planten als zoetstof. De suikerbiet voor suiker kwam rond 1825.
3. Beetwortel of suikerbiet: heeft een hoog suikergehalte, daarom wordt ze in ons
land geteeld voor het winnen van suiker. Voorheen was er het suikerriet (al meer
dan 1000 jaar) de belangrijkste bron voor suiker. De suikerbiet groeit het beste in
ons Noordzee klimaat. De voederbiet is een suikerbiet met een lager
suikergehalte.
4. Het gehalte van de suikerbiet bedraagt tegenwoordig 15-20% van het 10
oogstgewicht De suikerbiet van nu bestaat uit ca. 75% water. Er zit in één
11
suikerbiet genoeg suiker om er 35 klontjes (140 gram) suiker van te maken. In de
oerbiet maar één suikerklontje (5 gram). Gemiddeld is zes ton bieten nodig voor
het produceren van één ton suiker.
5. De suikerbiet stamt af van de, aan de kust van Normandië, groeiende zeebiet
(Amarantenfamilie). Een eenjarige plant met een lange dunne penwortel, waar de
suiker inzit. De bladeren leken op een klimop. Het veredelen van deze oerbiet had
tot gevolg, dat de suikerhoudende wortel in omvang toenam.
6. In Ulestraten werd in 1865, 60 bunders (ha) suikerbieten voor de
beetwortelsuikerfabriek verbouwd, á 30.000 kg per bunder (ha). In 1879 was dit
nog maar 20 bunders suikerbieten, á 20.000 kg per bunder. Deze teruggang is
waarschijnlijk het gevolg van beëindigen van de suikerfabriek. De weduwe
Houben en zoon Isidore droegen met een groot areaal bij aan de suikerbietenteelt
voor hun beetwortelsuikerfabriek in die tijd.
7. In Waterval werd (wordt) door verschillend landbouwers suikerbieten geteeld,
Heusschen en nu nog door Willems. Hun voorvaderen leverden waarschijnlijk met
anderen in Ulestraten aan de Suikerfabriek in Humcoven en later na 1904 aan de
stroopfabriek in Meerssen.
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8. Over de klimop bij woning Frans Hendriks de volgende tekst uit Natuur Historisch
Maandblad 1930: "Te Vliek zijn bijna alle muren van de woning van den tuinchef
“Hendrix” al jaren lang er mee begroeid. Hij zegt geen hinder van vochtigheid of
andere beschadiging van de muren te hebben, maar wel zijn er ratten niet uit weg
te houden” (NHM 1930).
9. Pieter Léon van Meeuwen (1870-1921) koopt in 1894 van de weduwe Victor
Louis Jules Magnee het Landgoed Vliek inclusief het complex van de voormalige
beetwortelsuikerfabriek. Dit ging later via vererving over op zijn zoon Pieter
Godfried Maria van Meeuwen (1899-1982). Deze laatste had in 1950 meer dan

Afb. 22. Vanaf het kasteel heeft de eigenaar een mooi uitzicht op het kasteelpark, de voormalige suikerfabriek en de
Observant. Voorgrond grote vijver. Opname 2010

150 ha in bezit. Vanaf hun zitkamer op het kasteel hadden ze een prachtig uitzicht
op hun eigendom. Dit betrof ook de gebouwen en de weilanden die behoorden tot
de voormalige suikerfabriek. Verder op de achtergrond zagen ze de Observant,
een heuvel van 170 m NAP bij Maastricht (afbeelding 22). Deze heuvel is in de
jaren 1939 tot 1967 ontstaan bij de afgraving van de Sint Pietersberg.
10. Het begin van het café Pie Dreessens, het huidige eetcafé Basiliek, Markt 22 in
Meerssen, is het tijdstip waarop de aanvraag op 31-03-1882 door Louis Neven
positief beantwoord werd. Hij kreeg de vergunning voor de verkoop en het
schenken van sterke drank tussen Zaterdagavond zes en Maandagochtend zes
uur. Bedrag van het vergunningsrecht: tien gulden.
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11. Florent Desiré Moulin, geboren december 1818 in Bauffe, een dorp in de
Belgische provincie Henegouwen. Hij huwde op 23 augustus 1847, Maria
Alexandrina Coelmont geboren in 1821 in Brusthem (overleden in 1851). Zoon
Gustave was hun 2e kind, geboren 10 december 1849 in Ordingen België. Louis
Neven komt op 4 februari 1868 van uit Brusthem naar Ulestraten. Waarschijnlijk
was Moulin, de directeur van de suikerfabriek, een bekende van hem en kwam zo
op de suikerfabriek in Humcoven terecht
12. Het enige industrieel erfgoed dat in Amsterdam nog resteert is poppodium ‘De
Melkweg’, in 1855 gebouwd, dat gevestigd is in het voormalige pakhuis van
suikerraffinaderij ‘De Granaatappel’. Bron: Fabriekofiel.
13. Ik heb zorgvuldig naar informatie gezocht, maar voor correcties en aanvullingen
houd ik me aanbevolen.
14. In augustus 2020 heb ik in het artikel wijzigingen aangebracht t.o.v. 2013. Dank
aan Marije Cortenraad
Bronnen:
•

Van Sjroöp tot Suiker. De geschiedenis van de suikerbietenteelt in Limburg. MJM
Kerstens.

•

suikerwijzer.nl/de-geschiedenis-van-suiker.

•

Van biet tot suiker | Alles over Suiker | Suikerinfo.nl

•

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne
samenleving 1800-1890. Deel I(1992)–H.W. Lintsen. Techniek en modernisering.
Landbouw en voeding

•

Eigen aantekeningen (FE) en gesprekken met diverse personen, o.a. Henk Urlings
en Sjang Jaspar uit Waterval.

•

Afbeelding gezin Frans Hendriks, familie Louis Hendriks.

•

Archief Gemeente Ulestraten, inventarisnr. 4 en het Bevolkingsregister 1860-1879

•

Familiearchief Neven, Jan Neven Meerssen.

•

Kaart Kadaster, Maurice Stevens.

•

AHN viewer

Tekst en foto’s: Fred Erkenbosch, augustus 2020
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