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    Suikerfabriek aan de voet van de Wijngaardsberg in Ulestraten 

 

Wie de afslag naar het mooie gehucht Waterval bij Humcoven neemt, valt meteen 

het groot wit gebouw, in verval, op aan de linkerzijde van de weg. Dit zijn 

gedeeltelijke restanten van de voormalige suikerfabriek (zie boven, kaart 1897 

met de originele fabrieksgebouwen uit 1867, in de cirkel). De geschiedenis van 

deze bijzondere gebouwen is maar bij weinig mensen bekend. Onbekend maakt 

onbemind, vandaar dit artikel. 

 

De huidige situatie 

(2013) is vanaf de 

weg van Ulestraten 

naar Waterval, links 

boerderij Urlings, nu 

Humcoven 1. 

Rechtsachter, de 

vernieuwde koestal 

uit 1953; in plaats 

van een ouder 

gebouw. Rechts 

naast en tegen de 

boerderijgevel, een 

restant van de 

suikerfabriek met het 
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kantoorgedeelte, nu Humcoven 2. Dit was tevens de woning van Franciscus “Frens” 

Jacobus Hubertus Hendriks met zijn gezin 

(foto boven, rond 1925). Het echtpaar kreeg 

vijf kinderen. Frans was boswachter en 

tuinbaas op het landgoed Vliek. Verderop 

nog een grote vervallen en bijna ingestorte 

schuur met een voormalig bakhuis. 

Rechtsachter in het kleine rechthoekje 

bevond zich de varkensstal (afbeelding 

boven, kaart 1897 en afbeelding 1). Frans, 

die ook een klein beetje boerde, had een koe 

en enkele varkens. De huisweide lag tussen de woning en Vliekerwaterlossing. Ook had 

hij het gebied in pacht waar nu het Waterpompstation ligt (rond 1960). Hier in dit 

weiland, stond voornamelijk een hoogstam van appelbomen. Frans pachtte alle gebied 

van Pieter Léon van Meeuwen (zie noot 9). Afbeelding 2, de voormalige kantoorruimte 

met doorgeefluik, later 

woonkamer familie Hendriks. 

Hier werd ook door “Frens” de 

wandelkaart uitgegeven, die de 

drager het recht gaf door het 

Vliekerbos te wandelen. Deze 

kaart moest geheel ingevuld zijn. 

Rechts was de buitendeur en 

ingang naar woning, rechtdoor 

naar andere kamer en keuken 

van de families Hendriks en later 

Urlings. Achter het luik ging de 

trap naar boven, hier lagen de slaapkamers. 

De Beetwortel¹- of Suikerfabriek 

•  In 1865 was Isidore Houben burgemeester van Ulestraten, hij was dat van1863 

tot 1878. Wethouders waren toen J. Frissen en F. Franssen. 

• Op 13 april 1865 vraagt de weduwe Houben een vergunning aan, om op haar 

eigendom (bouwland) een suikerfabriek te mogen oprichten. 

• Op 25 april 1865, geeft het gemeentebestuur van Ulestraten,  de weduwe 

Houben toestemming om een “fabrijk van beetwortelsuiker” te mogen oprichten en de  

bouw van “eener oven tot kaalmaking van beenderen”. Waarschijnlijk allebei in dezelfde 

fabriek. Deze toestemming is verleend met algemene stemmen. De voorzitter Isidore 

Houben onthield zich van stemming. Hij is de zoon van de weduwe Houben en mede- 

oprichter van de suikerfabriek. 

• De Suikerfabriek of Firma Weduwe Houben & Zn, te Ulestraten. Afbeelding 

beneden, de voormalige fabrieksgebouwen in 1994. 
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 Maria Anna Sophia Houben-Schoenmaeckers en zoon, Isidore Houben, 

burgemeester te Ulestraten, startten de suikerfabriek in 1867. In dat zelfde jaar startte 

ook een suikerfabriek in Heel, deze bestond tot 1871. Het waren de enige 

suikerfabrieken in Limburg. In Nederland waren er in 1874 totaal 26. De weduwe bezat 

ook Landgoed Vliek en de Wijngaardsberghof met het Herenhuis, gebouwd tussen 

1860 en 1865.Op de Wijngaardsberghof zat haar zoon Romain Houben. Waarschijnlijk 

is de bouw van de suikerfabriek ook rond deze tijd of iets later begonnen.  

 Belangrijk voor de start van deze fabriek was de aanwezigheid van water, 

(wassen aangevoerde bieten, koelwater, stoomketels, enz.), de Vliekerwaterlossing 

stroomde door de achtertuin.                                                                                                                                                    

1865 tot 1874: Belgen starten de suikerfabriek op. 

“Directeur eener suikerfabriek”, woonachtig in de Langstraat 142, Humcoven (zie 

kaartje beneden). Op dit adres schreef op 10 dec.1869, Florent Désiré Moulin (51) met 

zijn waarschijnlijk 2e vrouw Catherine Marie Dardenne (41) en hun drie kinderen zich in 

( zie noot 12). Hun 

jongste kinderen 

Paul (10) en Marie 

(5) gingen hier 

waarschijnlijk naar 

school. Zoon 

Gustave (20) vertrok 

in 1870 naar 

Maastricht, in 1871 

huwde hij met Maria 



Fred Erkenbosch. Suikerfabriek in Humcoven Pagina 4 
 

2a 

Catharina Hubertina Jacobs uit Raar. De directeur van de suikerfabriek, Moulin, 

vestigde zich al eerder op dit adres nl. op 29 maart 1865. Later, op 26 nov. 1866, 

kwamen daar vijf anderen bij. Zij kwamen allen vanuit Landen, een stad in België. 

Allemaal vertrokken ze weer, 28 januari 1871, inclusief directeur Moulin met zijn gezin, 

uit  Ulestraten. Ze zijn waarschijnlijk 5 tot 6 jaar werkzaam geweest op de suikerfabriek 

in Humcoven en betrokken bij het opstarten van de suikerfabriek. 

 Op dit adres, Langstraat 142 in Humcoven (omgeving voormalige  boerderij 

Boshouwers of Interfit), vestigde zich op 14 juni 1873 Jan Bapiste Deneubourg (47) met 

zijn vrouw Sophia Delmeé (43) en hun twee zonen van 20 en 17 jaar oud. Hij was de 

nieuwe directeur van de suikerfabriek. Op 28 mei 1874 vertrok deze Belgische familie 

weer richting België. Verlieten zij een zinkend schip? De suikerfabriek sloot twee jaar 

later (1876) definitief haar poorten.  

Louis Neven de “Opzigter” 

 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 

Ulestraten ”opzigter” op de Suikerfabriek. Hij is in 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 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 (nu 

woning weduwe Elly Urlings-Vrencken en nu Humcoven nr. 1). Deze was eigendom van 

de weduwe Houben en haar zoon Isidore (burgemeester). Op afbeelding 2a, is deze 

woning te zien. Rechts hiervan lagen de gebouwen van de suikerfabriek. Dit alles is 

gebouwd tussen 1865 en 1867 toen de fabriek ging draaien. Het witte gebouw stond 

geregistreerd als een 

„kostgangerswoning'  of 

personeelswoning voor het personeel 

van kasteel Vliek en de boerderij. 

Hier huisden tussen 1865 en 1868 in 

totaal negen personen: een 

dienstmeid, drie dienstknechten, een 

koejongen uit Amby, de koetsier, een 

kamenier (kamermeisje) 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 zorgboerderij van de familie Corduwener op Humcoven 12. 



Fred Erkenbosch. Suikerfabriek in Humcoven Pagina 5 
 

 

 Op 28 augustus 1870 huwt Louis Neven (28 jr) 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 boven)  verhuist na het 

huwelijk naar de markt in Meersen. Dit was de woning (later café Pie Dreessens of “Pie 

de Pees”, zie noot 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 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. 

Stroopfabriek Nagelsmidt  Meerssen 

 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 (1842-1914). 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 (1907) van Louis Neven kwam 

Robert Nagelschmidt in het bedrijf. Toen 

werd ook de akte van opheffing 

vennootschap firma "Bauchmüller en Neven" opgesteld. 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. 

  Na de sluiting in 1876 van de suikerfabriek in Humcoven konden 30 jaar later in 

1904 waarschijnlijk weer suikerbieten geleverd worden. Nu aan de door Louis Neven in 

Meerssen gestarte stroopfabriek. 
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  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 die in het najaar graag 

iets wilden (moesten) bijverdienen om zo hun bestaan te verbeteren. Op de foto o.a. 

Andre Kurvers, 1911-1991, (langste persoon) uit Waterval met zijn collega‟s, hij werkte 

in 1950 als  werknemer op de stroopfabriek in Meerssen. 

 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 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 

aan de weg getimmerd. Hij was de enige Belg van de suikerfabriek, die zich 

definitief hier gevestigd heeft.  

Faillissement Suikerfabriek Humcoven 

 

 Het jaar 1876, de Firma Weduwe (van Noël) Houben & Zn wordt geliquideerd, de 

suikerfabriek ging failliet. De weduwe Houben-Schoenmaeckers overleed op 1 april 

1876 op 75-jarige leeftijd in Ulestraten, waar ze op het nieuwe kerkhof begraven lag 

(niet in het familiegraf bij de kerk). Ze was een dochter van Jan Balthasar 

Schoenmaeckers die in 1809 Landgoed Vliek kocht. 

 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 suikerfabriek in Humcoven (zie noten 5 en 6).  

 Oorzaak van dit faillissement of sluiting zou (volgens nazaten) de oneerlijke 

concurrentie door de vermogende gezagshebbers (Ministerie) in Den Haag zijn die 

suikerrietplantages in voormalig Nederlands-Indië hadden. Zij verstrekten geen 

vergunningen voor de suikerbietenteelt (beetwortel) in Limburg dus ook Ulestraten. Er 

schijnt een kortsluiting (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, na de dood 

van haar echtgenoot, zouden weleens de oorzaak kunnen zijn van dit faillissement.  
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 De familie Houben-Schoenmaeckers is kort na de sluiting vertrokken met grote 

schulden en hun bezittingen zijn verkocht aan de familie Magnée in 1878. Later werd 

Pieter Léon van Meeuwen de eigenaar, nu anno 2013 de erven van Meeuwen. 

           Schoorsteengang (rookkanaal) en schoorsteen 

In 1876 schreef de door Ulestraten wandelende dominee Jacobus Craandijk (1834-

1912), al over de suikerfabriek in Humcoven en zijn schoorsteen. Zijn boekjes, 

Wandelingen door Nederland met pen en potlood, getuigen hiervan. Zie verder de 

originele tekst. 

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. 

 

 

Er lag in het weiland bij de fabriek een schoorsteengang of rookkanaal, 80 cm onder het 

maaiveld. Verderop richting beek, stond de schoorsteen. De vloer van de gang lag op 

2,30 m beneden het weiland (zie tekening, Henk Urlings) De afmetingen van de gang 

zijn breed 1,4 m en hoog 1,4 m, tongewelf. Maten gang en ligging uit 1985, deze 

werden opgemeten door Henk Urlings en Fred Erkenbosch. Door onvoldoende “trek” 

werden de schoorsteengang en schoorsteen, verder helling opwaarts in het Vlierbos 

aangelegd tot aan een plateautje aan de rand van de Wijngaardsberg. In de helling van 
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het bos is het restant van deze ingezakte gang van bakstenen (veldbrand) nog duidelijk 

zichtbaar. Op dit plateautje bij een eeuwenoude dassenburcht kwam de nieuwe, een 

tiental meter hoge schoorsteen. De bakstenen (zie tekening), zijn waarschijnlijk ter 

plaatse of in de buurt gebakken. Rond 1883 zou de schoorsteen nog op het plateautje 

hebben gestaan.  

• Op de afbeelding 3, van 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 gang in. Er ontstond een 

groot gat, met het tongewelf van de 

gang, 80 cm onder het weiland, 

duidelijk zichtbaar (afbeelding 3, 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 naar het nog bestaande kippenhok, zestien meter, 

in dit gedeelte was de schuilkelder. 

  

Na afbraak en verval van de schoorsteen, 

zijn de veldbrand bakstenen op diverse 

plaatsen gebruikt in Ulestraten voor de 

bouw van woningen. De buitenmuur van 

de woning van Paul Booten (eerder 

familie Leurs), aan de Catharinastraat 55, 

is gebouwd met de veldbrand baksteen 

van de schoorsteen. Zie afbeelding 4, 

opname mei 2009. Na het afvallen van 

het stucwerk (vocht) waren de veldbrand 

stenen zichtbaar. Later is de muur weer 

3 
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hersteld. Ook aan het pand Catharinastraat 67, zijn veldbrand bakstenen van deze 

schoorsteen verwerkt.  

Het gebouw na de Suikerfabriek in 1876 

Na de functie van Suikerfabriek heeft het gebouw meerdere veranderingen ondergaan. 

Er is nadien veel verbouwd, afgebroken en aangepast. Het is onduidelijk  of het gebouw 

na sluiting bewoond is geweest of heeft leeggestaan. Waarschijnlijk bewoonden het 

echtpaar Hendrik en Elisabeth Hendriks-Corten in 1887 de woning Humcoven 2 (zie 

verder de tekst). In de witte woning Humcoven 1 was al vanaf het begin 1867 een 

“kostgangerswoning” (personeelswoning) voor het personeel van Landgoed Vliek 

gepland (aansluitend op de tekst van pagina 1 en 2). 

                                                                                                                                                 

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 in maart 1878 vanuit Nunhem naar Ulestraten. Als huisknecht en koetsier van 

Jules Louis Victor Magnée, de nieuwe eigenaar in 1878 van Landgoed Vliek. Zijn zoon, 

Frans Hendriks (1888-1964) woonde er tot 1962, vertrok toen met zijn vrouw Maria 

Catharina (Net) Raeven (1885-1963) naar Meerssen. Zij huwden in 1912 en kregen vijf 

kinderen. Hij was boswachter en tuinbaas, op het "good” bij de familie van Meeuwen, 

sinds 1900. Frans vierde op 30 april 1950  zijn gouden jubileum (50 jaar) op het 

landgoed Vliek; hij was twaalf jaar toen hij begon. Frans Hendriks overleed in 1964. 

Frans Urlings, de opvolger van Frans Hendriks en laatste bewoner in 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. Zij is een zus van 

Maria Catharina (Net) de echtgenote 

van Frans Hendriks. Het gezin Frans 

en Wies Urlings-Nijsten 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 

(afbeelding 6; 2011). 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.  

 De oude klimop van de woning van Frans Hendriks en zijn gezin is nog uitbundig 

aanwezig op de foto uit 1925 (deel I, blz.1) 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 
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gevel flink beschadigd. De klimop werd in 1963 verwijderd (zie noot 8). 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. 

 In december 2000 lag 

aan de voorzijde nog de 

groentetuin van Frans 

Urlings. Er stond  een 

waterpomp bij de muur (zie 

en vergelijk afbeelding 5 en 

8).  Alles is verdwenen. 

Sinds 2010 ligt deze woning 

leeg en begon het grote 

verval. Vergelijk ook laatste 

afbeelding 8 uit 2012. Hier is 

duidelijk te zien dat de natuur 

weer alles terug neemt wat 

ooit is afgenomen.  

Harie Dejong vóór 1953, Jo Urlings vanaf 1953-heden. Humcoven 1 

Op het boerderij gedeelte woonde vóór 1953 de pachter Wilhelmus Hendrikus (Harie) 

Dejong (1872- 1957), oudste zoon van Guilliaume Dejong en Anna Gertudis Stroum, die 

getrouwd waren in 1871.  Het was een bekende familie uit Humcoven. Het ouderhuis 

stond ongeveer op de plaats van de nieuwbouw, Humcoven 14, toen Humcoven 145.  

Harie huwde in 1901 Maria 

Hubertina Janssen (1873-

1947) uit Meerssen. 

Waarschijnlijk hierna gingen 

ze op de boerderij wonen. Het 

echtpaar kreeg vijf kinderen. 

Ze runden samen met hun 

ongehuwde kinderen, Bér en 

Marie Dejong (ze huwden op 

latere leeftijd) het 

boerenbedrijf. In 1953 

moesten familie Dejong plaats 

maken voor de familie Urlings, 
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op dat moment had Harie al problemen met zijn gezondheid. Bovendien was hij 

weduwnaar. 

Op de afbeelding 7 uit 2013, 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. Geheel links het voormalig 

bakhuis. Sjo 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 ging wonen op Humcoven 4, 

een woning die ze zelf gebouwd hadden.  

Ooit veel hoogstam in het dal van de Watervalderbeek 
 

Hendrikus (Harie) Dejong, pachtte tot 1953 van Pieter Léon van Meeuwen (zie noot 9), 
de boerderij en weilanden rondom plus enkele percelen op de Biesenberg. Ook pachtte 
Harie het weiland tussen het Pompstation Waterval (begin jaren‟60) en het “Weike” van 
WML (zie noot 11). Dit weiland, gelegen in het mooie dal van de Watervalderbeek, was 
toen (1953) eigendom van de familie van Meeuwen.  

 

Hierin stond een mooie 
appelhoogstamboomgaard, 
behorende bij een gemengd 
boerenbedrijf van vee en 
landbouw 
(weideboomgaard). In en 
rondom Waterval waren 
vroeger veel 
hoogstambomen aanwezig. 
In de jaren ‟50 van de vorige 
eeuw werden bijna alle 
hoogstambomen in Limburg 
gerooid. Door de hoge 
plukkosten was het fruit te 
duur geworden. Op een luchtfoto van 1937 is deze hoogstamboomgaard duidelijk te 
zien. 

In 1958 zijn hier Canadapopulieren (Populus canadensis “Robusta”) aangeplant, 
speciaal voor een vochtige bodem.  Ze werden aangeplant voor de hoge houtopbrengst 
(industrie) Ze zijn kaprijp na 25 jaar. In 2003 zijn de meer dan 15 m hoge canadassen 
gekapt (afbeelding boven). Anno 2013 is het perceel een grote bloemenweide. Het 
weiland is nu eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).  

 

Jo Urlings vertrekt in 1953 van de Vliekerhof.                                                   

In 1890 kwam Hubert Joseph Urlings als pachter op de Vliekerhof. In 1940 was er nog 

het jubileum: 50 jaar familie Urlings op de Vliekerhof. De familie verbleef daar tot 1953. 

Toen verhuisde kleinzoon Jo met zijn gezin naar de voormalige Suikerfabriek. Jo 

Urlings (1918-1971) was geboren op de Vliekerhof. Hierna ging Lisa en Louis van Kan-

Urlings op de Vliekerhof wonen (1953 tot 1989). Louis van Kan (1918-1985) werd de 
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baas (na pensionering van Frans Hendriks) van het onderhoud op het Landgoed in 

1955.   

Opmerking: Jo Urlings en Lisa Urlings zijn geen familie van elkaar. Lisa en Frans 

Urlings zijn zus en broer en komen uit Waterval. 

Jo en Elly Urlings-Vrencken verhuisden in de winter 1953/ 1954 met hun drie kinderen 

van de Vliekerhof naar deze boerderij Humcoven 2.                                                             

Op deze boerderij, met de witte ”kostgangerswoning” als woonhuis, kreeg het gezin 

Urlings nog 4 kinderen. Jo verbouwde in 1953 een bestaande stal met zolder in een 

voor die tijd moderne koeienstal. De stal plaats bood plaats aan 50 koeien en lag direct 

achter de “Boswachterswoning”. Deze verbouwing gebeurde in opdracht van de familie 

van Meeuwen (Landgoed Vliek), die eigenaar van het hele complex was. Jo Urlings 

overleed in 1971. Vandaag ten dag wordt het boerderijgedeelte, Humcoven 1, nog 

steeds bewoond door de 86 jarige krasse weduwe Elly Urlings- Vrencken. 

Het is juni 2013 als ik 

(FE) dit schrijf, 146 jaar 

na de opening (1867) 

van de suikerfabriek zijn 

de gebouwen door “de 

tand des tijds” ernstig in 

verval geraakt en 

gedeeltelijk ingestort 

(zie afbeelding 8, uit 

2013). Als de weduwe 

Urlings ooit Humcoven 1 

verlaat, valt het doek 

over dit complex. 

 

De huidige eigenaren, de erven van Meeuwen, zullen waarschijnlijk niet 

overwegen of financieel in staat zijn, de oude, zwaar vervallen gebouwen te  

restaureren. De families Magnée (1878), en later van Meeuwen (1908-1989), zijn 

nooit betrokken geweest bij de suikerfabriek. Het zijn enorme hoge kosten die 

hieraan verbonden zijn. Jammer genoeg verdwijnt een uniek cultuurhistorisch 

erfgoed, waarvan velen de geschiedenis niet eens wisten,  langzaam maar zeker 

hier in Humcoven.  

Noten: 

1. Beetwortel of suikerbiet: ze 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 
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beste in ons Noordzee klimaat. In alle planten komt suiker voor, maar suikerriet 

en de suikerbiet zijn hiervoor de belangrijkste bronnen. 

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. Het gehalte van de suikerbiet bedraagt tegenwoordig 15-20% van het 

oogstgewicht De suikerbiet van nu bestaat uit ca. 75% water. Er zit in één 

suikerbiet genoeg suiker om er 35 klontjes (140 gram) suiker van te maken. In  

de oerbiet maar één suikerklontje (5 gram). 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. 

4. Het veredelen van deze oerbiet had tot gevolg, dat de suikerhoudende wortel in 

omvang toenam. 

5. Van suikerbiet tot suiker anno 2013: in de herfst worden de suikerbieten van het 

land gehaald. In de fabriek aangekomen komen ze in een grote machine terecht. 

Hier worden de suikerbieten in reepjes gesneden. Hierna gaan de reepjes naar 

een ketel met warm water. Daar worden ze gekookt. Het suikersap loopt uit de 

bietenreepjes. Vervolgens worden de reepjes suikerbiet gezeefd. Het zoete 

suikersap zit nu in grote pannen. Er is alleen dun suikersap. Er moet nog heel 

wat gebeuren voordat het suiker wordt. Door het sap te koken gaat het water er 

uit. Het sap wordt zo dikker en dikker totdat het suikerstroop geworden is. Dikke 

bruine suikerstroop. En als je goed kijkt zie je in die warme stroop al korreltjes 

zitten: suikerkorreltjes. Die korrelstroop gaat in grote centrifuges. Die draaien 

hard rond. Het stroopwater loopt er uit en de korreltjes blijven over. Echte 

kristalsuiker (de witte suiker die iedereen kent).  

6. In Ulestraten werd in 1865, 60 bunders (ha) suikerbieten verbouwd, á 30.000 kg 

per bunder. In 1879 was dit nog maar 20 bunders suikerbieten, á 20.000 kg per 

bunder. 

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. 

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).  
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9. Pieter Léon van Meeuwen 

(1870-1921) erfde 

Landgoed Vliek van zijn 

vader Frans van Meeuwen. 

Deze was gehuwd met de 

dochter van Magnée. De 

zoon van Pieter Léon was 

Pieter Godfried Maria van 

Meeuwen (1899-

1982).Familie van Meeuwen 

had in die tijd (1950) meer 

dan 150 ha in bezit. Vanaf 

hun zitkamer op het kasteel hadden ze een prachtig uitzicht op hun eigendom. 

Dit betrof de gebouwen en de weilanden die behoorden tot de voormalige 

suikerfabriek. Verder op de achtergrond zagen ze de Observant, een 

kunstmatige heuvel van 170 m +NAP bij Maastricht (afbeelding 9).  Deze heuvel 

is in de jaren 1939 tot 1967 ontstaan.  

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. 

11. Het “Weike” met nu nog een restant van een zestal appelhoogstam bomen is 

gelegen rechts van de veldweg naar de Watervalderbeek en de Visweg. Hier lag 

tot dec. 2012 pompput 6 van de WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). In 

de jaren ‟60 van de vorige eeuw was deze voormalige appelboomgaard, van 

“Franse Zoere”, eigendom van familie Urlings in Waterval. Deze 

appelboomgaard wordt onderhouden door IVN Ulestraten en is het laatste 

overblijfsel van een grote aaneengesloten appelhoogstamboomgaard tot aan de 

voormalige suikerfabriek toe. Een groot gebied in deze omgeving in Waterval is 

nu eigendom van WML.  

12. Florent Desiré Moulin, geboren december 1818 in Bauffe, Belgie. Hij huwde op 

23 augustus 1847, Maria Alexandrina Coelmont geboren in 1821 in Brusthem 

(overleden in 1851). Zoon Gustave was hun 2e kind. 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 hij zo op de 

suikerfabriek in Humcoven terecht 

13. Ik (FE) heb zorgvuldig naar informatie gezocht, maar voor correcties en 

aanvullingen houd ik me aanbevolen.                                                                                                                   
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 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 

• Eigen aantekeningen (FE) en gesprekken met diverse personen, waaronder Henk 

Urlings en Sjang Jaspar. 

• Afbeelding gezin Frans Hendriks, familie Louis Hendriks.  

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

• Familiearchief Neven, Jan Neven Meerssen. 

       Tekst en foto’s Fred Erkenbosch, juni 2013 
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