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Inleiding 
 
Langs verdwenen spoorlijnen komen ontelbare kleine geschiedenissen voorbij. Dat schreef Denis 
Dujardin, een landschapsarchitect, in 2010. Het zijn verhalen over de aanleg van de lijnen, over het 
gebruik ervan voor personenvervoer en voor goederen, over treinstellen en stations en uiteindelijk 
ook over afbraak. In dit rapport zijn die verhalen verzameld over twee verdwenen lijnen, lijn 142 en 
lijn 22, en over één lijn die nog in gebruik is, lijn 36. Die drie lijnen hebben een grote rol gespeeld in 
de ontwikkeling en groei van de Tiense suikerraffinaderij. 
 
Het onderzoek is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de Belgische 
spoorgeschiedenis. België was het eerste land op het continent met een spoorwegnetwerk. In 1835 
reed de eerste trein. Tienen werd al in 1837 ontsloten via het spoor. De Belgische overheid wilde  na 
de onafhankelijkheid zo snel mogelijk een verbinding tussen de haven van Antwerpen en Duitsland 
tot stand brengen. Tienen lag op het traject van Brussel naar Luik, lijn 36. In 1869 volgde een 
verbinding met Namen in lijn 142, in 1878 met Diest via lijn 22. Bij de aanleg van die laatste lijn werd 
rekening gehouden met de ligging van de snel groeiende Tiense suikerfabriek. Hoofdstuk twee vertelt 
over de groei van de suikerfabriek. Het verhaal begint in 1836, het jaar van de aanleg van de eerste 
spoorlijn. In dat jaar kregen twee suikerfabrieken de toelating om zich in de stad te vestigen. Wat 
volgt, is een verhaal van fusies tot op de dag van vandaag. Aan het einde van de 19de eeuw, in 1894, 
werd de NV Tiense Suikerraffinaderij officieel de grootste Belgische suikerfabriek. En dat is ze nog 
steeds.  
 
Het derde hoofdstuk ontrafelt de vruchtbare wisselwerking tussen spoor en industrie. De ontsluiting 
via het spoor stimuleerde de suikerindustrie. De suikerfabriek maakte van Tienen op haar beurt een 
interessante plaats om grondiger dan met één spoorlijn bereikbaar te maken. Het was overigens niet 
alleen de overheid die zorgde voor spoorontsluiting. De fabriek zelf maakte ook werk van de 
ontsluiting van haar terrein: met een luchtspoorbaan, met trams en met een eigen rangeerterrein. 
De industrie en de spooraanleg maakten van Tienen ten slotte een interessante plek voor machine-
industrie. De Tiense werkhuizen Gilain leverden machines voor de suikerfabriek en locomotieven 
voor de Belgische spoorwegen. 
 
Uiteraard had de industrialisering en ontsluiting van Tienen gevolgen voor het landschap. Die worden 
besproken in het vierde hoofdstuk. Het landschap werd steeds voller en steeds minder agrarisch. De 
skyline evolueerde van alleen kerktorens, naar kerktorens én vier fabrieksschouwen, puntdaken van 
entrepotgebouwen, een koeltoren en grote opslagsilo’s. Vandaag zijn uit die rij drie schouwen en een 
koeltoren verdwenen. De spoorlijn en de bezinkingsvijvers van de fabriek hadden en hebben ook elk 
gevolgen voor de fauna en flora van de zeer nabije omgeving. Kalk- en warmteminnende planten 
doken op in de spoorbermen, trekvogels rusten bij de vijvers.  
 
In het vijfde hoofdstuk wordt een oplijsting gemaakt van de materiële relicten van de verdwenen 
spoorlijnen 142 en 22. Hun tracé blijft zichtbaar in het landschap als wandel- en fietswegen. Maar er 
zijn ook andere relicten zoals stations, baanwachterswoningen en vergeten seinen en 
kilometerpalen. Het hoofdstuk besluit met een overzicht van het beschikbare fotomateriaal. 
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1 Sporen in het verleden 
 

1.1 Een ijzeren kruis 
 
De Belgische overheid koesterde van bij het ontstaan van de nieuwe staat in 1830 grootse plannen 
voor een spoorwegennetwerk. Spoorwegen zouden de Belgische economie én het imago van de 
prille Belgische staat ten goede komen, was de redenering daarachter. Spoorwegen waren nieuw: 
een product van de stoomtechnologie van de Eerste Industriële Revolutie. Alleen in Groot-Brittannië 
reden er op dat ogenblik al treinen. België kon, als het zich haastte, het eerste land worden op het 
continent om het Britse voorbeeld te volgen. In 1832 kreeg een commissie van ingenieurs onder 
leiding van Pierre Simons en Gustave de Ridder de opdracht na te gaan welke trajecten technisch 
haalbaar waren. Een jaar later kreeg een commissie van economen de taak uit te zoeken welk traject 
economisch het meest interessant was. Weer een jaar later debatteerde het parlement over de 
verschillende voorgestelde trajecten en over de financieringswijze: door de staat of door privé-
initiatief.  
 
Op 1 mei 1834 werd de spoorwegwet goedgekeurd. Mechelen zou het snijpunt worden van een 
noord-zuid- en een oost-west-as. Het netwerk zou zich in oostelijke richting uitstrekken richting 
Duitsland via Leuven, Tienen, Luik en Verviers, in noordelijke richting via Antwerpen en in westelijke 
richting via Dendermonde, Gent, Brugge en Oostende. Een zuidelijk traject naar Frankrijk zou langs 
Brussel en vervolgens door Henegouwen lopen. De Belgische staat zou de aanleg van het 
spoorwegenkruis financieren en de twintig kilometer lange lijn Mechelen-Brussel zou het eerst 
worden aangelegd. Het ‘ijzeren kruis’ zou gaandeweg worden aangevuld met tussenverbindingen.  
 

 
Ill. 1 - IJzeren kruis in 1840. Kaart uit Album du développement progressif du réseau des routes, des voies 

navigables et des Chemins de fer de 1830 à 1880. Collectie KU Leuven. 
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Daags na de goedkeuring van de wet bestelde de overheid drie locomotieven en voorbeeldrails in 
Groot-Brittannië. De Belgische ijzer- (en later staal)industrie moest die namaken. De staat schreef 
openbare aanbestedingen uit voor grondwerken, voor de aanleg van de sporen en voor de bouw van 
bruggen. Onteigeningsbesluiten werden uitgevaardigd. Op 5 mei 1835 reed de eerste trein. In 1843 
was de basisstructuur zoals die in de wet van 1834 was vastgelegd, klaar. Die basisstructuur was 
goed voor 556 kilometer spoor. De Belgische overheid was in haar opzet geslaagd: België was de 
eerste staat op het Europese continent met een spoorwegennetwerk. Op relatief korte termijn werd 
het ook het land met dichtste spoornetwerk ter wereld. Het bedroeg 2771 kilometer in 1874 en 
bereikte zijn maximale omvang in 1913 met 4601 kilometer. Vandaag telt België 3500 kilometer 
spoor. 
 
 
 

 
Ill. 2 - Spoorwegnetwerk in 1880. Kaart uit Album du développement progressif du réseau des routes, des voies 

navigables et des Chemins de fer de 1830 à 1880. Collectie KU Leuven. 
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Ill. 3 - De eerste treinrit in 1835. Ets, collectie Guy Bertrand, Mechelen. 

 
Niet alle lijnen werden aangelegd door de overheid. Integendeel zelfs: tussen 1843 en 1873 werd het 
merendeel van de lijnen aangelegd door privé-maatschappijen. Die kregen concessies van de 
Belgische staat. Zij maakten van het oorspronkelijke kruis een dicht vertakt netwerk. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw was een op vijf Belgische nv’s een spoorwegmaatschappij. 
Financiering vinden voor spoorwegaanleg was niet moeilijk. Bankiers waren doorgaans snel te 
overtuigen. Naast de directe winsten die de meeste spoorwegmaatschappijen boekten eens de lijnen 
waren aangelegd en personen en goederen werden vervoerd, waren er ook onrechtstreekse gunstige 
effecten. Meer spoor verbeterde de afzetmogelijkheden en vergrootte zo de winsten van de andere 
commerciële en industriële bedrijven waarin zij investeerden. Ontsluiting via het spoor werd in de 
tweede helft van de negentiende eeuw bovendien de bepalende factor voor de vestiging van nieuwe 
industrie.  
 
De Belgische staat had gemengde gevoelens bij het privé-initiatief. Enerzijds ging de uitbouw van het 
netwerk daardoor in een stevig tempo voort, sneller dan zij kon bekostigen. Daardoor vorderde ook 
de industrialisatie snel. Maar anderzijds opende het de poort voor buitenlandse investeerders en 
kregen zo - weliswaar onrechtstreeks – buurlanden politieke en economische invloed in België. 
Vooral Franse invloed werd daarbij gevreesd. In het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen het 
merendeel van de sporen er lag, gooide de Belgische staat het over een andere boeg. De invloed van 
de private sector werd aan banden gelegd. Spoorwegmaatschappijen mochten nog lijnen aanleggen 
of vervolledigen, maar alleen tegen een vaste, door de staat bepaalde prijs. Als er geen akkoord werd 
bereikt tussen de staat en de privé-maatschappij, bekostigde de overheid de aanleg zelf. Tegelijk 
begon zij aan een gestaag nationalisatieproces van de bestaande privé-lijnen. Ze kocht in eerste 
instantie spoorlijnen op die in Franse handen dreigden over te gaan, lijnen van maatschappijen die in 
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financiële problemen verkeerden en lijnen die niet goed werden geëxploiteerd. Nadien volgden de 
overige lijnen.  
 
Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw nam personenvervoer een steeds belangrijkere 
plaats in. Arbeiders namen de trein om vanuit Vlaanderen in de bloeiende Waalse industrie te gaan 
werken. De overheid – zowel de liberale als de katholieke regeringen - zag stilaan, naast een 
economisch, ook een sociaal belang in het spoornet. De trein, en goedkope arbeidersabonnementen 
die werden ingevoerd in 1869, vergemakkelijkte het pendelen. Zo konden arbeiders heen en weer 
naar de fabrieken en hoefden ze niet in de ‘gevaarlijke en verloederde steden’ of het ‘socialistische’ 
Wallonië te gaan wonen. De plattelandsmoraal zou zo blijven bestaan. Niet lang na de eeuwwisseling 
waren haast alle spoorlijnen in handen van de Belgische staat. Voor het beheer van de lijnen werd in 
1926 de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen opgericht. In 1958 was die NMBS in het 
bezit van de volledige Belgische spoorweginfrastructuur. 
 
 
Literatuur: 
S. van Dooren, ‘De inbreng van de private sector bij de uitbouw van het spoorwegnet’, in: Sporen in 
België, pp. 96-113. 
 
B. van der Herten, ‘De pioniersjaren van de Belgische spoorwegen’, in: Idem e.a. ed., Sporen in 
België. 175 jaar spoorwegen. 75 jaar NMBS (Leuven 2001), pp. 50-63. 
 
P. Janssens en S. van Dooren, ‘De aandeelhouders van de Belgische spoorwegmaatschappijen in de 
19de eeuw’, in: Sporen in België, pp. 114-119. 
 
M. Laffut, ‘De uitbouw van het dichtste spoorwegnet ter wereld’, in: Sporen in België, pp. 64-94. 
 
 
 

1.2 Tienen 
 
Binnen het ‘ijzeren kruis’ werden niet alle verbindingen even prioritair geacht. Mechelen-Brussel was 
een symbolisch traject en moest daarom wel eerst worden gerealiseerd: van de mijlpaal van het 
Belgische spoorwegennet in Mechelen naar de hoofdstad van de prille natie. Maar economisch veel 
belangrijker was de noord-oost-as van het kruis: van Antwerpen met zijn internationale haven, over 
Mechelen, Leuven, Tienen en Luik richting Duitsland. Vóór de Belgische onafhankelijkheid was 
Duitsland bereikbaar geweest via het water. Maar na 1830 vielen de mondingen van de Schelde in 
Nederland. Het spoor moest dat probleem oplossen.  Tienen raakte op die manier snel ontsloten via 
het spoor. Antwerpen-Mechelen werd als tweede tracé ingehuldigd, Mechelen-Dendermonde als 
derde, Mechelen-Leuven als vierde en Leuven-Tienen als vijfde. En Tienen bleef in het zicht, ook voor 
andere tracés.  
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Ill. 4 - Goederenverkeer in 1879-1880. Kaart uit 1880, Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Brussel. 

 

1.2.1 Leuven-Tienen: lijn 36 
 
Het stadsbestuur van Tienen was van bij de eerste spoorwegplannen enthousiast. Een 
treinverbinding met Luik zou de invoer van steenkool en ijzer, belangrijke grondstoffen voor de prille 
industrie, veel goedkoper maken. De uitvoer van graan, olie en jenever – nog geen suiker toen – zou 
worden vergemakkelijkt. Leuven was merkelijk minder enthousiast. De stad had sinds het einde van 
de achttiende eeuw een verbinding met Mechelen in de vorm van het kanaal. Een andere, 
goedkopere verbinding zou ongewenste concurrentie betekenen. Als een spoorweg onvermijdelijk 
was, wilde de stad een verbinding met de vaart, met een laad- en loskade. Die verbinding was 
voorzien in het plan, maar in de vorm van een aftakking van het tracé dat buiten de stadsmuren 
bleef. De stad wilde de trein liever binnen dan buiten de stadsmuren. Het verzet van het Leuvense 
stadsbestuur, dat aanhield ook na de goedkeuring van de spoorwegwet, mocht niet baten.  
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Ill. 5 – Tracé Leuven-Tienen. Lithografie uit A. Wouters,  Atlas Pittoresque. Collectie NMBS. 

 

 
Ill. 6 – Tracé Tienen-Leuven. Lithografie uit A. Wouters,  Atlas Pittoresque. Collectie NMBS. 

 
 
Het traject Leuven-Tienen zou het eerste technisch complexe traject worden. Om die reden had het 
voor Simons en De Ridder ook iets symbolisch. Tussen Leuven en Tienen moesten sleuven worden 
uitgegraven en ophogingen aangebracht. Vlak voor Tienen, in Kumtich, was bovendien een tunnel 
nodig onder de Blauwberg. Toch volgens de plannen van Simons en De Ridder. Een andere route, 
zonder tunnel, was mogelijk. Maar een tunnel zou het prestige van de twee ingenieurs nog doen 
toenemen: het zou de eerste spoortunnel van België zijn. Het tracé vroeg naast een tunnel ook 
meerdere bruggen, zowel voor de trein als voor het wegverkeer over de spoorlijn. Al die 
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‘kunstwerken’ aanleggen, zou tijd vragen. Daarom startten de werken aan het traject Leuven-Tienen 
vrijwel gelijktijdig met die van het eerste Belgische spoortraject, eind 1834.  
 

 Ill. 7 - Tunnelingang Kumtich. Collectie NMBS. 
 

 
Ill. 8 – Reclameprent Yzerenweg – Chemin de fer. Collectie Guy Bertrand, Mechelen. 
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De inschatting van de ingenieurs bleek juist. De aanleg van het stuk Leuven-Tienen ging moeizaam. 
Maar de tunnel van veroorzaakte geen al te grote problemen. Hij raakte gegraven: net geen 
kilometer lang, 4 meter breed en 5,5 meter hoog. Binnenin werd hij met bakstenen bekleed. Dat het 
geen sinecure was, bleek uit het feit dat de arbeiders na afloop van de werken een kapel optrokken 
ter ere van de Heilige Barbara, de beschermheilige van onder andere mijnwerkers en steenhouwers. 
In september 1837 was zowel het traject Mechelen-Leuven als Leuven-Tienen klaar. 
 
De feestelijkheden in Leuven en Tienen ter gelegenheid van de inhuldiging van de tracés volgden 
eenzelfde stramien: een kolonne treinen met wagons, gevuld met eregasten: de minister van 
Openbare Werken Charles Nothomb, andere burgerlijke en militaire autoriteiten én pers. Het 
vorstenpaar kon op geen van beide inhuldigingen aanwezig zijn. De konvooien kregen kanonschoten 
bij het vertrek van de stoet uit Mechelen, op verschillende plaatsen onderweg en bij aankomst, 
zowel in Leuven als in Tienen. Burgemeester en schepenen verwelkomden de reizigers met speeches. 
Dat deden ze niet in het station. Noch in Leuven, noch in Tienen was het station klaar in september 
1837. De treinen hielden halt bij een tijdelijk emplacement. In Leuven ging het om een houten barak 
ter hoogte van de Diestsepoort. In Tienen stond een gelijkaardige barak, van 8 bij 16 meter aan de 
IJzerenwegstraat aan de Avendoornse kant, in de buurt van de Leuvensepoort. De feestelijkheden 
gingen na de speeches verder met een stoet onder fanfarebegeleiding naar het centrum van de stad, 
een diner en vuurwerk als afsluiter.  
 

 
Ill. 9 - Aankondiging inhuldiging lijn Leuven-Tienen 1837. Collectie Stadsarchief Leuven. 

 
Met het traject Leuven-Tienen was het eerst deel van wat later spoorlijn 36 zou worden, gelegd. De 
lijn was enkelsporig tot 1841. Toen werd een tweede spoor in gebruik genomen. Dat tweede spoor 
vroeg om een tweede tunnel. Dat bleek te complex. De tunnel stortte in. De Blauwberg werd daarom 
afgegraven. In april 1838 werd het traject Tienen-Ans in gebruik genomen, vier jaar later, in mei 
1842, Ans-Luik. Het sluitstuk van het traject, Brussel-Leuven, volgde in december 1866. Van een druk 
gebruikte goederenlijn – voor de Tiense industrie vooral belangrijk voor de aanvoer van steenkool en 
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de export van suiker - evolueerde lijn 36 naar een belangrijke pendellijn. In 1955 werd de 
dubbelsporige lijn geëlektrificeerd. Ze is vandaag nog steeds in gebruik.  
 

 
Ill. 10 - Tracé spoorlijn 36. Wikipedia. 

 

1.2.2 Tienen-Namen: lijn 142 
 
Met de bouw van het echte station werd in Tienen, maar ook op veel andere plaatsen, gewacht tot 
het duidelijk was welke andere spoortracés de stad nog zouden aandoen en waar zij precies zouden 
lopen. Al in 1833 waren plannen verkondigd om vanuit Tienen ook een lijn naar Namen aan te leggen 
en vandaaruit verder naar Charleroi. Zo zou er een verbinding zijn van de lijn naar Duitsland met 
Samber en Maas. Het traject Tienen-Namen zou in de buurt van de Naamsepoort aansluiten op het 
traject Tienen-Ans. De stad had dan ook verklaard dat het station best in die buurt zou worden 
opgericht.  
 

 
Ill. 11 - Station Tienen. Postkaart. Collectie Stadsarchief Tienen. 
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Ill. 12 - Station Leuven. Detail uit een lithografie van A. Ditzler, 1845. Collectie NMBS. 

 
 
Het Tiense station kwam er sneller dan de lijn Tienen-Namen. Er werd begonnen met het 
reizigersgebouw in 1840. En het kwam op de plaats van de oorspronkelijke barak, precies omdat de 
lijn Tienen-Namen zo lang op zich liet wachten. De staat raakte er niet over uit of de aanleg van de 
lijn in concessie gegeven zou worden dan wel door de staat zou worden gerealiseerd. In 1837 werd 
een concessiebesluit uitgevaardigd, dat in 1838 opnieuw werd opgeheven. In 1845 werd een nieuwe 
concessie-aanvraag ingediend, ditmaal voor een ‘grande jonction’. Een kruis van spoorwegen moest 
Tienen en Landen verbinden met Namen, Charleroi en Hoei. Ook die concessies werden 
uitgevaardigd, maar uiteindelijk niet gerealiseerd zoals ze ontworpen waren. De definitieve concessie 
voor het tracé Tienen-Namen volgde in 1863. Het baanvak Tienen-Ramillies werd geopend in 1867, 
de aansluiting Ramillies-Namen volgde in begin mei 1869. De verbinding met de staatsspoorlijn 36 in 
Tienen gebeurde ook in 1869. De lijn was enkelsporig en werd nooit geëlektrificeerd.  
 
 

 
Ill. 13 - Tracé spoorlijn 142. Wikipedia. 
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Spoorlijn 142 bestaat niet meer. Reizigersverkeer werd opgeheven op het gedeelte Ramillies-Tienen 
in november 1960, het gedeelte Namen-Ramillies volgde in december 1962. De lijn bleef nog een 
aantal jaren in dienst voor goederenverkeer, vooral op de secties Namen-Eghezée en Geldenaken-
Tienen. Dat laatste tracé verbond de suikerfabriek van Tienen met die van Hoegaarden, met de 
goederenkoer van Geldenaken en de bietenrasperij in Longchamps. 
 
1.2.3 Tienen-Diest & Tongeren: lijnen 22 & 23 
 
Na de aanleg van het tracé Tienen – Namen kreeg Tienen nog een derde lijn: Tienen-Diest in 1878. 
Dat gebeurde haast bij verrassing. Van een mogelijk tracé Tienen-Diest was immers voor 1864 geen 
sprake geweest. Tot die tijd werd gesproken over een rechtstreeks tracé Leuven-Diest. Toen dat 
tracé er niet kwam, maar Leuven en Diest via Aarschot verbonden werden, werd Tienen-Diest 
interessant. 
 
Anders dan de lijn Tienen-Namen, waarover lang was gebakkeleid, kwam de lijn Tienen-Diest relatief 
vlot tot stand. De eerste concessie werd verleend in 1864, de definitieve volgde in 1871. In datzelfde 
jaar werd ook het tracé vastgelegd. Een studie van de overheid had twee tracés voorgesteld. Een 
eerste zou een westelijke route volgen, over Waanrode en Bekkevoort. Dat tracé was met 25 
kilometer het kortste. Het tweede tracé, 32 kilometer, nam een oostelijke route in de vallei van de 
Gete, langs Budingen en Geetbets. De keuze viel op het langere tracé. Dat was technisch eenvoudiger 
te realiseren én het zou de ontsluiting van de Tiense (suiker)industrie die zich in sneltreinvaart 
ontwikkelde in het zuidoosten van de stad, ten goede komen. Het station van Grimde, de eerste stop 
na station Tienen, lag immers nog dichter bij de industriële vestiging. Lijn 22 opende in 1878. Na 
Diest ging de lijn verder richting Mol en het militaire kamp van Beverlo. Tot Drieslinter was de lijn 
dubbelsporig. Het traject Drieslinter-Diest was enkelsporig. De lijn werd nooit geëlectrificeerd. 
 
 

 
Ill. 14  - Tracé spoorlijn 22. 
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Een jaar na de ingebruikname kreeg lijn 22 in Drieslinter een aftakking naar Sint-Truiden en 
Tongeren. Dat werd lijn 23. Lijn 23 kreeg als bijnaam de ‘fruitspoorlijn’. Langs het tracé lagen immers 
verschillende stroopfabrieken. Maar de lijn was ook belangrijk voor de aanvoer van bieten. 
 
Lijnen 22 en 23 bestaan vandaag niet meer. Het reizigersverkeer op lijn 22 stopte in september 1957 
op het baanvak Drieslinter-Diest en in juni 1958 op het baanvak Tienen-Drieslinter. Het 
goederenverkeer werd vanaf dan ook in stappen opgeheven. Het deel Halen-Diest werd in 1961 
stopgezet, het deel Drieslinter-Halen in 1964 en het deel Grimde-Drieslinter in 1967. Alleen op het 
deel Tienen-Grimde bleef het goederenverkeer actief om de suikerfabriek van Tienen, die naast 
station Grimde ligt, te bedienen. Ten slotte werd in 1988 ook dit deel gesloten voor het 
goederenverkeer. Reizigersverkeer op lijn 23 hield ook in 1957 op. Goederenverkeer bleef mogelijk 
tot in de jaren 1960. Tussen Sint-Truiden en Bernissem reed goederenverkeer tot 1988. 
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2 Suikernijverheid 
 

2.1 Riet vs. biet 
 
Suikernijverheid in België is ouder dan België zelf. Al in het prille begin van de zestiende eeuw werd 
er suiker geraffineerd, onder andere in Antwerpen, Brugge en Gent. Antwerpen was in de zestiende 
eeuw één van de belangrijkste centra van suikerraffinage in Europa. De suiker die werd geraffineerd 
was weliswaar geen suiker uit biet, maar uit riet. Suikerriet werd per schip ingevoerd vanuit de 
kolonies. Havensteden waren daarom zeer geschikte plaatsen voor suikerfabrieken. 
 

    
Ill. 15 - Suikerriet. Collectie Rijkmuseum Amsterdam.  Ill. 16 - Suikerbiet, 1853. Collectie KU Leuven 
 
Aan het begin van de negentiende eeuw, in 1806, vaardigde Napoleon de Continentale Blokkade af. 
Britse schepen mochten niet langer aanleggen in Europese havens. De maatregel kaderde in het 
streven van Napoleon om Groot-Brittannië te verzwakken. Een gevolg van de blokkade was dat voor 
allerlei exotische producten surrogaten gezocht moesten worden. Voor suiker leek dat eenvoudig. 
Ook uit bieten kon immers suiker worden geraffineerd. Dat had Olivier de Serres al aan het einde van 
de zestiende eeuw ontdekt. Maar er werden weinig bieten geteeld op Frans grondgebied. En omdat 
het raffinageproces voor biet anders was dan voor riet, zouden de suikerfabrieken zich dus moeten 
aanpassen. Napoleon begon met de teelt van suikerbiet te verplichten op het Franse grondgebied. 
De ‘Belgische’ provincies moesten in 1812 liefst 13 400 ha met suikerbieten vullen. Toch werden in 
1813 maar 212 bebouwde hectares geteld. Boeren stonden afkerig tegenover het gewas: het 
rendement van een akker met suikerbieten lag merkelijk lager dan dat van een akker met graan. Ze 
vreesden ook dat de teelt de grond uitputte. Enkele – weinig betrouwbare bronnen – maken gewag 
van enkele bietsuikerfabrieken in Wallonië. Twee jaar later, in 1815, viel Napoleons rijk. De 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werden verenigd in het Verenigd Koninkrijk. De continentale 
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blokkade werd opgeheven. De rietsuiker kwam opnieuw massaal de havens binnen. De 
suikerbietenteelt viel terug, de nieuwe fabrieken verdwenen. 
 
Het zou een tijdelijke heropflakkering van de suikerrietindustrie blijken. Net zoals de Belgische 
overheid een grote promotor was van de spoorwegen, was het een begunstiger van de 
suikerbietteelt en -nijverheid. De suikerbietenteelt moest de Belgische landbouw én 
voedingsindustrie stimuleren. Om landbouwers en industriëlen te overtuigen kwam er een fiscaal 
gunstig regime voor bietsuiker. Anders dan voor rietsuiker, moesten voor bietsuiker geen 
invoerrechten en accijnzen worden betaald. Die aanpak werkte: in 1836 telde het jonge België 36 
bietsuikerfabrieken. Het decennium 1840 – 1850 toonde een kleine terugval, met 26 fabrieken in 
1846. Wel waren haast alle fabrieken tegen die tijd uitgerust met minstens één stoommachine en 
produceerden ze samen al ongeveer 3000 ton suiker per jaar. Onder druk van de 
rietsuikerproducenten moest de overheid haar fiscaal regime snel herzien. Door de afschaffing van 
de slavernij werd de ruwe rietsuiker echter plots veel duurder. Ook dat droeg bij aan de sterke 
opgang van de bietenteelt en bietsuikerindustrie. Na 1850 werd Haspengouw met zijn vruchtbare 
leemgronden steeds duidelijker de ‘bietentuin van België’. Die tuin groeide gestaag: van 32 000 
hectare in 1880 tot 54 000 hectare in 1895 om rond de jaren zestig van de twintigste eeuw ongeveer 
60 000 hectare te bedragen.  
 
  

Bietenwerk 
 
Suikerbieten worden gezaaid. Eén zaadje gaf lange tijd – tot de late jaren vijftig van de 
twintigste eeuw – meerdere kiemen. Dat meerkiemig zaad bepaalde voor een groot 
stuk de aard van het bietenwerk.  
 
Begin mei vertrokken de bietenmannen en -vrouwen, steevast seizoenarbeiders, naar 
de bietenvelden voor de ‘kleine biet’. Ze deden dat, afhankelijk van de afstand, te voet 
of te fiets, per tram of per trein. Velen van hen waren afkomstig uit het arme Hageland, 
waar weinig werk was. Tijdens die ‘kleine biet’ werden de bietenakkers gewied en 
‘gezet’. Bieten zetten was mannenwerk. De mannen kropen op hun knieën met een 
bietenhak tussen de rijen planten en lieten een plant per 30 centimeter staan. Achter 
hen kropen de vrouwen en kinderen. Zij raapten de losgehakte plantjes op en wiedden 
tussen de rijen. Het tempo lag hoog en de dagen waren lang. Er werd gewerkt van 
zonsopgang tot zonsondergang. Alleen op zondag was er soms een halve dag rust. De 
periode van de kleine biet werd eind juni afgesloten met de ‘nakuis’. Nog één keer werd 
het veld afgegaan om eventueel teruggekeerd onkruid te wieden. De ‘kleine biet’ werd 
minder intens naarmate het zaad verbeterde en het aantal kiemen per zaadje afnam. 
Vanaf het begin van de jaren zestig stond het zaad helemaal op punt, waren er 
precisiezaaimachines én krachtige onkruidverdelgers. Vanaf toen hadden de boeren 
geen bietenzetters meer nodig. 
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Ill. 17 - Seizoenarbeiders, 1920. Collectie Heemkring Bekkevoort. 

 
 
 

Half september vertrokken de bietenmannen en -vrouwen opnieuw, nu voor de 
‘campagne’ of de ‘grote biet’: de bietenoogst die duurde tot begin november. Die oogst 
was niet minder zwaar dan het zetten. Met een schupje in de ene hand wrikten de 
mannen de bietenplanten los. Met hun andere hand grepen ze de losse biet bij het loof 
en legden de knol achter zich in de rij, met het loof naar het loof van de knol die zijn 
buurman in de rij ernaast had uitgeschupt. Ze moesten erg voorzichtig zijn. De punt van 
de biet mocht niet afbreken, daarin zat namelijk de hoogste suikerconcentratie. Het 
schuppen of steken ging het makkelijkst als de grond niet te droog was. Achter de 
mannen kwamen de vrouwen en de jongens. Met een kapmes hakten zij het loof van de 
knol. Ook dat werk moest nauwkeurig gebeuren. De boer zag liever niet dat teveel knol 
aan het loof bleef hangen. Dat was gewichtsverlies bij de weging in de suikerfabriek. Als 
alle bieten geoogst waren, werden ze geladen in een kar die eerst door een paard of os 
en later door een tractor werd getrokken. Aan het begin van de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw verschenen de eerste bietenontkop- en rooimachines op de akkers. 
Tegen het einde van dat decennium werkten die zo precies dat ook voor de ‘grote biet’ 
geen seizoenarbeiders meer nodig waren.  
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2.2 Tiense suiker 
 
In 1836, toen spoorlijn 36 volop in aanbouw was, kreeg het Tiense stadsbestuur twee aanvragen voor 
de oprichting van een suikerfabriek. Tienen lag op de grens van het zandlemige Hageland en 
Haspengouw, waar de bieten bijzonder goed gedijden op de vruchtbare leemplateaus. Het was dus 
een voor de hand liggende locatie voor bietsuikerfabrieken.  
 
Pierre-Antoine vanden Bossche, een gewezen zoutzieder, was de eerste om een goedkeuring te 
vragen. Hij vestigde zijn fabriek in een boomgaard aan de vroegere Kabbeekstraat, nu Gilainstraat. 
De fabriek trad meteen na de ontvangst van de vergunning op 16 mei 1836 in werking. De tweede 
vergunning ging precies op dezelfde dag naar Jozef van den Berghe de Binckum. Hij stichtte een 
fabriek tussen de Borggracht – een ontdubbeling van de Gete die in de eerste helft van de dertiende 
eeuw werd gegraven - en de resten van de stadsomwalling. Zij opende op 18 november 1836 en 
stelde toen 90 arbeiders te werk. In 1838 werkten in beide fabrieken samen 175 arbeiders. Daarmee 
was de Tiense suikerindustrie de op een na grootste industriële werkgever van de stad, na de 
textielnijverheid.  
 
 

 
Ill. 18 - Ingang fabriek Borggracht. Postkaart, Collectie  Stadsarchief Tienen. 
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In 1849 kocht Pierre-Louis Vinckenbosch de fabriek van Van den Berghe op. Vinckenbosch was sinds 
1841 eigenaar van een distilleerderij in Geetbets. Hij vervaardigde alcohol uit aardappelmeel, 
melasse en granen. De koop was het begin van een voor die tijd indrukwekkend fusieproces. In 1862 
volgde een tweede grote stap. Vinckenbosch kocht de kleine fabrieken van Raeymaeckers en Pierco 
op. Die lagen allebei in de buurt van Tienen. Naar aanleiding van die koop herdoopte hij zijn bedrijf 
tot Vinckenbosch & Cie. In 1886 fuseerde Vinckenbosch & Cie, dat ondertussen werd geleid door 
Victor Beauduin, met de fabriek van Blyckaerts-Verlat. Die fabriek bestond sinds 1857 in de 
Molenstraat, ook op de Barberendaalsite. In 1887 kreeg het grote geheel de juridische structuur van 
een naamloze vennootschap: de nv Tiense Suikerraffinaderij. De leiding kwam in handen van 
Edmond Vinckenbosch. De nv strekte zich uit over een groot deel van het zuidoosten van de stad. De 
vestiging op de oude terreinen van Van den Berghe stond bekend als Fabriek I of ‘het groot fabriek’. 
De vestiging in de Molenstraat – vroeger van Blyckaerts-Verlat – werd Fabriek II genoemd, in de 
volksmond ‘het klein fabriek’. In 1894 associeerde de Tiense suikerfabriek zich met de fabriek van 
Paul en Franz Wittouck in Wanze, in de provincie Luik. De statuten van de nv werden aangepast, 
maar de naam bleef behouden. De nv Tiense Suikerraffinaderij of Raffinerie Tirlemontoise was nu 
officieel de grootste Belgische suikerfabriek en dat zou in de twintigste eeuw niet meer veranderen. 
Het fusieproces ging gestaag door, te beginnen met de aankoop in 1905 van de Tiense fabriek van 
Van den Bossche.  
 
 

 
Ill. 19 - Ingang Fabriek II met tramsporen. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 

 
 
De periode van de Eerste Wereldoorlog was moeilijk voor de suikerfabriek. De bevoorrading van de 
fabriek liep steeds moeizamer. De Duitse bezetter controleerde scherp de productie en bepaalde ook 
de prijzen, zowel van de grondstoffen als van de afgewerkte producten. De fabriek bleef echter 
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produceren en zorgde waar mogelijk voor haar werknemers in de vorm van voedsel- en 
kolenverdelingen. De na-oorlogse jaren bleven moeilijk. Niet omdat de fabriek verarmd was, maar 
vooral omdat het herstel van de landbouw en de internationale handel duurde tot ver in de jaren 
twintig. Het aandeel van rietsuiker in de suikerconsumptie steeg. De Tiense Suikerraffinaderij speelde 
een voortrekkersrol in de pogingen tot herstel van de vooroorlogse situatie. In 1928 gingen de 
suikerfabrieken van Braives en Les Waleffes op in de nv Tiense Suikerraffinaderij, een jaar later die 
van Genappe en Brugelette. In datzelfde jaar 1929 richtte de Tiense suikerfabriek de 
‘Samenwerkende Vereniging van Suikerfabrikanten’ op, met de bedoeling de belangen van de 
bietsuikerproducenten te verdedigen. Dat was net op tijd om de economische crisis van de jaren 
dertig het hoofd te bieden. Tijdens die crisis, waarbij het exportcijfer van België terugviel van 31 
miljard in 1928 naar 15 miljard in 1932, verloor Tienen bovendien de suikerexport naar Perzië. 
Rusland verwierf het monopolie. Om overproductie – en daardoor extreem lage prijzen - tegen te 
gaan stelden verschillende Europese suikerproducenten op initiatief van de Tiense fabriek in 1931 
een suikerplan op. Het moest snel verlaten worden omdat de prijzen bleven dalen. In 1937 werd een 
nieuw plan opgemaakt. In 1938 kreeg België een ‘Beroepsconfederatie van Suiker en zijn Derivaten’. 
Die confederatie zorgde ervoor dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de prijzen voor de suiker en de 
verdeling ervan relatief aanvaardbaar bleven voor alle partijen. Het productiepeil van de Tiense 
fabriek daalde sterk tussen 1940 en 1945, maar er werden geen werknemers ontslagen en net als 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, stond de fabriek haar werknemers bij waar mogelijk.  
 
 

  
Ill. 20      Ill. 21 
 

   
Ill. 22      Ill. 23 
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Ill. 24      Ill. 25 
 
Ill. 20 - Assortiment Tiense Suikerfabriek. Foto, Collectie Monique Pirson. 
Ill. 21-25 - Reclamefolder Tiense Suikerfabriek 1935. Collectie Stadsarchief Tienen. 
 
De na-oorlogse periode vroeg om modernisering. De suikerfabriek ging op zoek naar technische en 
wetenschappelijk expertise overal ter wereld. Met die inzichten zette ze een 
rationalisatieprogramma op. De productiestijging die daarvan het gevolg was, vroeg om 
investeringen: het vermogen van de installaties en van de opslagcapaciteit moest hoger. De na-
oorlogse periode bracht ook uniformisering. In 1957 werd met het Verdrag van Rome de basis gelegd 
van één Europese Unie, met één landbouwpolitiek. De invoering van dat Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid had heel wat voeten in de aarde. In 1968 werd een gemeenschappelijk suikerbeleid 
afgekondigd. Dat bracht vaste productiequota met zich mee, per land en per fabriek. Voor België 
werden de suikerquota in 1968 vastgelegd op 550 000 ton. Het leeuwendeel van die quota werd 
toegewezen aan de Tiense groep. Die was intussen verder gegroeid. Tussen 1957 en 1980 werden de 
fabrieken van Rosoux, Landen, Hoegaarden, Orp-le-Grand en Liers deel van de Tiense groep. In 1969 
en 1970 werden ook rietsuikerproducent Candico uit Merksem en fondantsuikerproducent Lebbe uit 
Oostkamp opgekocht. In 1989 ten slotte volgde de laatste grote stap. De Groep Tiense Suiker werd, 
na haar beursgang in 1987, geïntegreerd in het Südzucker, een Europees concern dat – onder andere 
- 29 suikerfabrieken en 3 raffinaderijen beheert. 
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Suikerproductie  
 
De suikerproductie verloopt vandaag nog in grote lijnen hetzelfde als in het 
begintijdperk van de bietsuikerfabrieken. Uiteraard zijn zowel de machines als de 
technieken geëvolueerd. Maar de stappen in het proces zijn behouden. 
 
De bieten die aankomen bij de fabriek worden eerst gewogen. Ook worden stalen 
genomen per vracht om het suikergehalte te bepalen. Het tarra, de grond die nog aan 
de bieten kleeft, wordt ook gewogen. Via een speciale transportband, die de 
overtollige grond van de bieten schudt, worden ze naar grote silo’s gebracht. Vroeger 
werden ze in kanalen, zwemgoten of caniveaus geschept of gekiept: hellende 
grachten van soms wel 70 meter lang met aarden wanden en op de bodem een 
gemetselde geul van een halve meter breed en een halve meter diep. In de silo’s, 
vroeger in de kanalen, worden de bieten een eerste keer gewassen. Nadien rollen ze 
de fabriek binnen. Daar worden ze in wasstations nog eens gewassen met een zeer 
krachtige waterstraal. Het modderwater wordt afgevoerd naar bezinkingsvijvers op 
het terrein van de fabriek. 
 
Na het wassen worden de bieten geraspt. De eigenlijke suikerwinning begint met die 
‘snijdsels’. Als ze in warm water worden ondergedompeld, lost de sacharose in het 
bietenvlees op in het water. De Tiense suikerfabriek heeft veel onderzoek verricht om 
dat logingsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In 1902 zorgde de invoering 
van het Steffenprocédé voor grote vooruitgang. Maar de uitvinding van de ‘TS 
Continu Diffusor’ in 1931 was een echte doorbraak. De Diffusor bestaat uit grote 
cilindervormige trommels die in compartimenten zijn verdeeld. Daarin worden de 
snijdsels tegen een sterke waterstroming in voortgestuwd. Het water dat steeds meer 
suiker opneemt, de uitlogingsvloeistof, wordt aan het einde van de trommel 
opgevangen. Daar wordt het snijdsel geperst om het laatste water eruit te 
verwijderen. De Continu Diffusor vond snel ingang in zowat alle suikerfabrieken ter 
wereld.  
 
Na de diffusie moet de saccharose uit de uitlogingsvloeistof worden gehaald. In een 
eerste fase wordt de vloeistof gezuiverd. Naast suiker zitten er immers ook nog 
onzuiverheden in. Dat zuiveren gebeurt met kalk en koolzuurgas. Het koolzuurgas 
verbindt zich met de kalk tot calciumcarbonaat en dat fixeert de onzuiverheden en 
doet ze bezinken. Het calciumcarbonaat en de onzuiverheden worden ten slotte 
weggefilterd. De doorzichtige vloeistof die overblijft bevat ongeveer 12% suiker. Om 
dat suikerpercentage te verhogen, wordt het sap ingedampt. Dat gebeurt in een 
installatie van vier of vijf hoge kolommen. De eerste kolom wordt verwarmd met 
stoom onder hoge druk. De stoom die vrijkomt bij de verdamping in de eerste kolom 
verwarmt de tweede kolom en zo verder tot de laatste kolom. Er blijft een 
stroopachtige massa over. 
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Ill. 26 - Bieten. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 
 
 
 

 
Ill. 27 – Bietenplein. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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Ill. 28 - Bieten sonderen. Foto, Collectie Monique Pirson 

 
 

 
Ill. 29 - Continu Diffusor. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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De ontwikkeling van de suikerfabriek was een belangrijke stimulans voor andere suiker- en 
bietgerelateerde activiteiten in Tienen. Suikerraffinage, zowel van riet als van biet, heeft als 
belangrijkste bijproduct melasse, een stroopachtig product. In de loop van de zestiende eeuw was 
ontdekt dat melasse die met water werd aangelegd, vergistte. Op die manier kon er alcohol uit 
worden gedistilleerd, net zoals Vinckenbosch dat deed. Het waren industriëlen van de Tiense 
suikerfabriek die in 1916 Alphonse Capuyns uitnodigden in de fabriek. Capuyns, een scheikundig 
ingenieur, was een jaar eerder experimenten begonnen om uit suikermelasse citroenzuur te 
verkrijgen. Tot die tijd konden alleen echte citroenen citroenzuur leveren. Citroenzuur was gegeerd: 
het was een natuurlijk bewaarmiddel en antioxidant. En ook in de prille chemische industrie werd 
met citroenzuur geëxperimenteerd: het kon dienen als regelaar van de zuurtegraad in 
geneesmiddelen, voor het verwijderen van roest en kalk, bij het ontwikkelen van foto’s of bij het 
etsen van metalen.  
 
Capuyns mocht zijn experimenten verderzetten in de suikerfabriek. In 1919 werd alvast de NV 
Produits Organiques de Tirlemont opgericht, met het oog op de industriële productie van 
citroenzuur. Dat bleek te voorbarig. In 1925 werd de nv ontbonden. Capuyns’ experimenten leverden 
te weinig op. De doorbraak kwam in 1927. Toen bleek dat met behulp van een schimmel, de 
Aspergillus Niger, citroenzuur kon worden gerecycleerd uit de melasse op zo’n manier dat het 
rendement hoog genoeg lag om alsnog tot grootschalige productie over te gaan. In april 1929 werd 

In de kookapparatuur wordt de verdamping verdergezet. Onder vacuüm ontstaat er 
een oververzadiging die suikerkristallen doet ontstaan in de stroop. Dat halfvaste 
mengsel van stroop en kristallen, de vulmassa, gaat in centrifuges die stroop en 
suikerkristallen van elkaar scheiden. Zo ontstaat ‘suiker van het eerste kooksel’. De 
stroop wordt opgevangen en een tweede en derde keer gekookt en gecentrifugeerd, 
wat ‘suiker van het tweede en derde kooksel’ oplevert. Wat dan overblijft is melasse.  

De suikers van het tweede en derde kooksel worden opnieuw gesmolten en vermengd 
met de dikke stroop uit het indampingsproces. Daarna herbegint de behandeling om 
suiker van het eerste kooksel te bekomen. Na droging wordt deze suiker van het eerste 
kooksel onder de naam kristalsuiker gecommercialiseerd.  

Suikerproductie is seizoensgebonden, maar suikerverbruik niet. Het grootste gedeelte 
van de geproduceerde suiker moet dus worden gestockeerd. Dat gebeurt in grote silo’s 
die de suiker droog en zuiver houden. Vanuit de silo’s wordt de suiker verdeeld: ofwel 
rechtstreeks in bulk, ofwel via de verpakkingswerkplaatsen. 

 
 



26 

La Citrique Belge opgericht. In de Pastoriestraat werd een fabriek gebouwd, in februari 1931 werd 
met de productie gestart. Tot 1977 bleef de fabriek in Belgische handen. Toen ging ze op in de 
Zwitserse farmaceutische groep Hoffmann-La Roche. In 2003 volgde een overname door DSM, in 
2010 werd La Citrique Belge opgenomen in de Adcuram groep. 
 

 
Ill. 30 - Citrique Belge. Foto, Collectie Stadsarchief Tienen. 

 
 
In 1932 werd in de gebouwen van ‘’t klein fabriek’ het Belgisch Instituut ter Verbetering van de Biet 
opgericht, met subsidies van de suikerindustrie. Dat had tot doel de suikerbiet te verbeteren door de 
teelt te optimaliseren. De zaadkwaliteit van de bieten werd onderzocht en waar mogelijk verbeterd, 
de gronden waar bieten werden geteeld, werden geanalyseerd en verbeterd, het gebruik van 
meststoffen werd geoptimaliseerd, ziektes en onkruid werden bestudeerd in de zoektocht naar 
bestrijdingsmiddelen en de mogelijkheden tot mechanisatie werden opgevolgd. Nog steeds houdt 
het - intussen Koninklijk - Instituut zich bezig met die taken. Een beredeneerd gebruik van de 
productiemiddelen moet de productiekosten zo laag mogelijk houden. Dat is sinds 1932 de 
achterliggende idee. Het instituut communiceerde en communiceert zowel met biettelers als met 
suikerfabrikanten: de ideale manier om nieuwe ontwikkelingen snel te laten doorsijpelen tot op het 
veld en in de fabriek. 
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Ill. 31 - Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de Biet. Fotocollage Panoramio. 

 
 
In 1948 werd de Société Belge de Grain de Betterave Sucrière opgericht. Initiatiefnemers waren de 
verenigde Belgische bietsuikerfabrikanten. Na de Tweede Wereldoorlog waren er zowel kwaliteits- 
als bevoorradingsproblemen met suikerbietzaad. Een eigen, Belgisch zaadbedrijf moest soelaas 
bieden. Tienen was de meest voor de hand liggende locatie. Het bedrijf, op de industriezone 
Soldatenplein, groeide snel. In 1972 fuseerde het met een Italiaans zaadbedrijf en werd de naam 
veranderd in SES. Vandaag heet het bedrijf SESVanderhave, na een fusie met het Nederlandse 
bietzaadbedrijf Vanderhave in 2005. 
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3 Tiense suiker en de ‘ijzerenweg’ 

3.1 ‘A virtuous circle’ 
Spoor en industrie raakten in de loop van de negentiende eeuw steeds meer verweven. Ze 
stimuleerden elkaar wederzijds. De aanleg van de spoorwegen deed de Waalse ijzer- en 
steenkoolindustrie boomen door een zeer grote vraag naar precies die grondstoffen. Omgekeerd 
maakte het uitgebreide en sterk vertakte spoorwegennet de Belgische markt zeer toegankelijk. 
Import van grondstoffen en export van afgewerkte producten kon snel én tegen een lage prijs. Die 
‘virtuous circle’ tussen transport en industrie in combinatie met een doortastende overheid, maakte 
dat België zich in een recordtempo omvormde van een agrarische samenleving naar een (zeer) 
geïndustrialiseerde. 
 
Naarmate de twintigste eeuw vorderde, verwaterde de vruchtbare samenwerking tussen spoor en 
industrie enigszins. Binnenscheepvaart herwon aan populariteit vanaf de jaren 1930. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd wegtransport een steeds grotere concurrent in het goederenvervoer. De 
oorspronkelijke groeisectoren van de Waalse industrie – ijzer en staal - bereikten na de Tweede 
Wereldoorlog hun grens. Nieuwe industrieën, in andere dan de basissectoren, zagen het levenslicht. 
En die nieuwe (verwerkende) industrieën hadden andere belangen. Niet meer vervoer van grote 
volumes grondstoffen tussen een beperkt aantal vaste punten. De opkomst van de dienstensector 
maakte dat personenvervoer aan belang bleef toenemen binnen de spoorwegen. Maar ook in het 
personenvervoer was/is de concurrentie van de weg zeer groot. 
 

 
Ill. 32 - Reclame NMBS uit het Interbellum. Collectie NMBS. 
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3.2 Een Tiens schoolvoorbeeld 
 
Tienen kan worden beschouwd als een schoolvoorbeeld van het mechanisme van de ‘virtuous circle’: 
de ontsluiting via het spoor was belangrijk voor de groei van de suikerindustrie en nevenactiviteiten, 
de suikerindustrie maakte van Tienen dan weer een interessante locatie om grondig – dat wil zeggen 
met meer dan een lijn - te ontsluiten via het spoor. De suikerindustrie én spooraanleg maakten van 
Tienen ten slotte een interessante plek voor machine-industrie. De werkhuizen van Gilain groeiden 
gestaag vanaf 1836 en leverden machines voor de suikerfabrieken én vanaf het begin van de 
twintigste eeuw ook locomotieven voor de Belgische spoorwegen. 
 
Zolang Tienen het enige station was in de buurt van de suikerfabrieken – en dat was zo van 1836 tot 
1878 – kwamen tijdens ‘de campagne’ de bieten, maar ook de steenkool en cokes die nodig waren 
om de stoommachines te laten draaien, aan in het Tiense station. Van daaruit werden ze met paard 
of os en kar naar de fabrieken gevoerd. De bieten waren tevoren ook al met paard en kar naar de 
plattelandsstations gebracht. De steenkool en cokes konden doorgaans rechtstreeks vanuit de 
Waalse fabrieken op de trein. De procedure was omslachtig, maar het hinterland voor de aanvoer 
van grondstoffen was wel aanzienlijk groter ná de komst van de trein dan tevoren. Aanvankelijk 
kwamen de bieten vooral van de akkers die de eigenaars van de suikerfabrieken Van den Berghe en 
Vanden Bossche zelf bezaten en verhuurden aan landbouwers. Van den Berghe bijvoorbeeld 
verwerkte in 1836 een oogst van 29 ton bieten van 36 ha. In 1837 leverden 63 ha. 35 ton op. Tegen 
1874 kwamen de bieten voor de fabriek van Vinckenbosch van 500 ha. eigen akkerland. 
 

 
Ill. 33 - Bietentransport. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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Ill. 34 - Station Grimde. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 

 
In 1886 kwam er op lijn 22 van Tienen naar Diest een halte in Grimde, net buiten Tienen, in 
zuidoostelijke richting. In 1895 werd het definitieve station gebouwd. De suikerfabriek, die net dat 
jaar tot de NV was gefuseerd, greep meteen haar kans: het station van Grimde lag veel dichter bij de 
fabriek dan dat van Tienen. Bij het station lag bovendien een rangeerterrein. In eerste instantie, in 
1886, vroeg en kreeg de fabriek de toelating om een luchtspoorbaan aan te leggen tussen de fabriek 
en het voorlopige station van Grimde. De ‘telefrikskes’ – zoals de baan in de volksmond werd 
genoemd – voerden bieten en steenkool aan van aan het station van Grimde tot op het bietenplein 
van de fabriek. Dat plein had een oppervlakte van 4 ha. Alle grondstoffen die nodig waren voor het 
productieproces werden daar opgestapeld. De ‘telefrikskes’ zouden tot aan de Eerste Wereldoorlog 
het uitzicht van het gehucht bepalen.  

 

 
Ill. 35 – Teleferikskes Grimde, ter hoogte van de heirbaan. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 
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Ill. 36 – Telefrikskes Grimde, ter hoogte van de kerk. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 

 

 
Ill. 37 – Telefrikskes Grimde, ter hoogte van de drie tumuli. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 

 

 
Ill. 38 - Aankomst van de telefrikskes in de fabriek. Foto, Collectie Stadsarchief Tienen. 
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De luchtspoorbaan was slechts het begin van de ontsluiting van het fabrieksterrein. In 1896 werden 
vlakbij het – nu definitieve - station van Grimde de Openbare Stapelhuizen gebouwd: een complex 
van magazijnen en bureelruimtes. De suikerfabriek en het stadsbestuur zagen het nut in van zo’n 
‘entrepôt public’ mét aansluiting op spoorlijn 22. Ze investeerden samen in de bouw. De stad kon die 
ruimte verhuren en zo de stadskas spijzen. De suikerfabriek mocht, als wederdienst voor haar 
investering, gratis gebruik maken van een opslagruimte van meer dan 5000m². Die ruimte werd 
zowel gebruikt voor de opslag van ruwe als van geraffineerde suiker. De vlotte samenwerking tussen 
fabriek en stad was te danken aan Victor Beauduin. Die was op dat ogenblik zowel gedelegeerd 
bestuurder van de suikerfabriek als burgemeester van de stad.  
 
 

 
Ill. 39 – Entrepot. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 
Na de bouw van het ‘entrepôt’ kon de fabriek niet langer achterblijven met een eigen 
spooraansluiting. In februari 1897 en opnieuw in februari 1899 deed ze een aanvraag bij de Belgische 
spoorwegen om een eigen spoorlijn te mogen exploiteren van aan het station van Grimde tot op het 
fabrieksterrein. In 1899 werden twee meterspoorlijnen voor trams aangelegd: één van het station 
naar het bietenplein van de grote fabriek en één naar de kleine fabriek waar de ruwe suiker werd 
geproduceerd en waar de droogovens stonden voor de schuimaarde. Tegelijkertijd legde de fabriek 
ook een eigen rangeerterrein aan. Dat Raccordement des Usines et Installation de la SA Raffinerie 
Tirlemontoise had net als het rangeerterrein bij het station van Grimde intussen, metersporen voor 
trams en normaalsporen voor treinen. De metersporen lagen ín de normaalsporen: drie rails naast 
elkaar. Het rangeerterrein werd in de loop der jaren meer dan eens uitgebreid of gewijzigd. In 1905 
werden fabriek I en fabriek II met elkaar verbonden door een normaalspoor. Die verbinding was lang, 
er moest immers een hoogteverschil van bijna 10 meter worden overbrugd. Een afstand van in 
vogelvlucht net geen 300 meter vroeg 4 kilometer spoor: van fabriek II naar Piepelboom, Grimde 
station, de drie tumuli tot op het bietenplein. 
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Ill. 40 – Entrepot. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 

 
Ill. 41 - Entrepot. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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Ill. 42 – Luchtfoto met zicht op het ‘raccordement’. Collectie Stadsarchief Tienen. 

 
 
 

 
Ill. 43 - Plan van de site met spoor- en tramaansluitingen. Kaart uit G. Declercq, ‘’n Zoete lijn naar de Tiense 

raffinaderij’, in: J. Staes en H. Welter, Mechelen, Leuven, Tienen… retour. Een treinreis door het verleden 
(Leuven 1987), p. 84. 
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In 1907 werd de ontsluiting van het fabrieksterrein gefinaliseerd met de aanleg van de 
buurtspoorwegen Tienen – Sint-Truiden en Tienen – Geldenaken. Beide tramlijnen werden zowel 
voor personenvervoer als voor de aanvoer van bieten gebruikt. De stoomtrams reden tot aan fabriek 
II. Daar werden hun wagons losgekoppeld van de tramlocomotief en vastgehecht aan de locomotief 
van fabriek I. Die trok de wagons langs het lange verbindingsspoor tot op het bietenplein. In 
omgekeerde richting werd pulp afgevoerd. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werden de 
stoomtrams vervangen door spoorauto’s. Die werden aangedreven door een dieselmotor. Omwille 
van het typische geluid dat ze maakten, werden ze ‘poeta’s’ genoemd. 
 
 
 

 
Ill. 44 - Bietentram in 1958. Foto, Collectie André Verelst. 
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Het werk in de suikerfabriek 
 
Tijdens de campagne kwamen vele tonnen bieten aan in de fabriek. Ze 
arriveerden in karren, eerst getrokken door paarden of ossen, later door 
tractoren, of in wagons, getrokken door tram- of treinlocomotieven en vandaag 
ook per vrachtwagen. Tijdens de campagne werkte ook de suikerfabriek met 
seizoenarbeiders: tijdelijke krachten om de oogst zo snel mogelijk verwerkt te 
krijgen. Die seizoenarbeiders waren ofwel bietenlossers ofwel werkkrachten voor 
in de fabriek. De lossers moesten de karren of wagons leegscheppen nadat ze 
gewogen waren. Ze werden betaald per geloste ton. Daarom probeerden ze het 
tempo zo hoog mogelijk te houden. Sowieso werkten ze tijdens het seizoen ook 
zeven dagen op zeven. 
 
‘Op de wagens die de boeren zelf brengen, ligt tussen de vier en de zes ton biet. 
We lossen altijd met een ploeg van twee man, een rechtse en een linkse. Op een 
half uur is zo’n wagen leeg. Op een spoorwegwagon ligt zo’n tien ton biet. Daar 
ben je al vlug met een ploeg van twee een uur zoet mee. Per ploeg lossen we zo’n 
130 ton per dag. Je kan het je natuurlijk niet permitteren om bij je werkmakker 
achter te blijven. Hij neemt het niet dat je van zijn zweet zou profiteren. Er is niet 
alleen de onderlinge strijd, maar ook de strijd met andere ploegen. Hoe harder je 
werkt, hoe meer je in je loonzakje treft.’ (Henri Bernar uit Rillaar, in: E. Mattheus 
en W. van Calster, Hagelandse seizoenarbeiders (Rillaar 1988), p. 117.)  
 
Het manuele lossen verdween geleidelijk rond het midden van de twintigste 
eeuw. Er kwamen kabel-portiekkranen in de plaats: de wagens en wagons werden 
met een knijpbak leeggeschept. Nadien werden de wagens voor ze werden gevuld 
met bieten, voorzien van een stalen net. De kraan kon dan in één beweging de 
hele wagen legen. Toch werd snel afgestapt van het systeem: het ging vaker fout 
dan goed. In de plaats kwamen kiepvloeren. Wagon per wagon werd vergrendeld 
op een platform dat kon kantelen. Eén zijde van de wagon werd opengemaakt en 
zo rolden de bieten meteen de goot in.  
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Ill. 45 - Export per trein. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ill. 46 - Bietentransport over de weg. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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Ill. 47 - Kantelmachine. Foto, Collectie Monique Pirson.  
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Ill. 48 – Bietenplein. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 

 
Ill. 49 - Suiker lossen. Foto, Collectie Stadsarchief Tienen. 
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Precies in het jaar dat de twee fabrieken per spoor met elkaar werden verbonden, in 1905, leverden 
de Werkhuizen Gilain hun eerste stoomlocomotief af. Die Werkhuizen gingen terug op een 
wolspinnerij die Jacques-Joseph Gilain, een Waalse industrieel, in 1825 had opgericht in de vroegere 
Diestsestraat in Tienen. Gilain had voor die spinnerij de eerste stoommachine van de stad 
aangekocht. In 1836 was hij begonnen aan een langzame omschakeling van spinnerij naar 
machinefabriek. De textielsector slabakte enigszins, maar de opkomst van de suikerindustrie bood 
perspectieven. In 1838 had Gilain de eerste machine geleverd aan de fabriek van Vanden Berghe. 
Nog datzelfde jaar had hij een aanvraag ingediend om een zwaardere stoommachine te mogen 
plaatsen in de tuin van zijn fabriek. Die moest zowel de spinnerij als het machine-atelier aandrijven. 
Toelating was er gekomen in 1846: niet voor de tuin, wel voor een nieuw terrein langs de spoorweg. 
De spoorweg zorgde, net als bij de suikerfabriek, voor een vlotte import van grondstoffen en export 
van afgewerkte producten. Gilain was tegen dan de grootste machineproducent van Brabant. Hij 
leverde aan distilleerderijen, olieslagerijen, graanmolens én suikerfabrieken. In 1879 werd het 
familiebedrijf omgevormd tot de Société Anonyme des Ateliers de Construction J.J. Gilain. Vanaf dat 
moment was het bedrijf een echte industriële vestiging. Het vervaardigde stoommachines, 
stoomketels, compressoren, vaste machines, hefkranen en allerlei koperwerk. Vanaf 1905 en tot 
1923 werd die lange lijst nog aangevuld met spoorwegmaterieel én locomotieven voor trein en tram. 
Op 16 februari 1915 bestelde de suikerfabriek een stoomtramlocomotief type 18. Hij kreeg 
constructienummer 75 en werd in de fabriek ‘Albert’ gedoopt. Albert wordt bewaard in het Vlaams 
Tram- en Autobusmuseum in Berchem.  
 
Gilain was groot geworden door de suikerindustrie en de spoorweg. En op zijn beurt stimuleerde het 
bedrijf de suikerindustrie én de spoorwegbouw. In de loop van de jaren dertig beleefden de 
werkhuizen, die intussen de Ateliers de Construction Mécaniques de Tirlemont of kortweg ACMT 
heetten, een moeilijke tijd. Maar ze kwamen er bovenop. In de jaren vijftig traden ze toe tot de 
groep Ateliers Belges Réunies. In 1964 ruilde ABR Tienen voor Leuven. In 1967 hield het bedrijf op te 
bestaan. 

Het werk van de seizoenarbeiders in de fabriek was lichter dan dat van de lossers. 
Afhankelijk van hoe ervaren ze waren, waren ze zwemgootarbeider, arbeider aan de 
kalkoven, stoker, perser, filtreerder (allemaal onervaren), of traceerder, wasser, droger of 
koker (meer ervaren). De fabrieksarbeiders werkten in een drieploegenstelsel en maakten 
dus werkdagen van acht uur, ook zeven op zeven. Tijdens het seizoen sloot de fabriek 
alleen op Allerheiligen. 
 
‘Normaal kunnen wij tijdens de periode dat de fabriek draait, niet naar huis komen. We 
werken zeven dagen op zeven. Enkel wanneer een kameraad in uw plaats acht uur werkt, 
kan je weg. Dat doen we dan ook. In het weekend gaat één van de twee naar huis, de 
ander maakt werkdagen van zestien uur. Zo kan je om de twee weken even naar huis.’ (Jef 
Nijs uit Rillaar, in: Mattheus en Van Calster, p. 120.) 
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Ill. 50 - Werkhuizen Gilain. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 

 
 
De groei van de Tiense suikerfabriek en de Tiense industrie tout court zorgde voor druk op de 
ontsluitingswegen. Aan de overweg ter hoogte van het station van Grimde was het op de steenweg 
Tienen-Sint-Truiden vaak erg druk door het rangeerwerk. In 1920 stelde de suikerfabriek dan ook de 
vraag aan het ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen om een eigen station 
te mogen bouwen, tussen de stations van Tienen en Grimde in, maar wel nog op de lijn 36. Het 
voorstel werd niet uitgevoerd, maar de nood bleef. Een nieuw tracé werd uitgewerkt. 
Verbindingsbogen tussen de lijnen 36, 142 en 22 moesten het station van Tienen ontlasten. De 
meeste bieten kwamen uit de richting van Ans en Ramillies, in Haspengouw. Er werden 
onteigeningen doorgevoerd, maar het tracé kwam er niet. De spoorverbindingen bleven zoals ze 
waren, met een vertakking naar de Citrique Belge vanaf 1933. De spoorplannen werden echter niet 
opgeborgen. In 1974 vroeg de bedrijvenzone Soldatenplein om een goede ontsluiting. Meteen werd 
een bijkomende spoorverbinding gepland. De nieuwe Ambachtenlaan, waarvan de bedding in 
datzelfde jaar werd gegraven, kwam zelfs oostelijker te liggen dan eerst gepland omwille van die 
spoorverbinding. De spoorverbinding anders inplannen kon niet: dat zou de werking van de fabriek 
verstoren. De bieten moesten ‘beneden’ aankomen. Ook deze spoorverbinding kwam er uiteindelijk 
niet. Meer nog: tien jaar later, in 1985, startte de suikerfabriek met een grondige vereenvoudiging 
van haar spoorverbindingen. Op lijnen 22 en 142 was er tegen die tijd al geen personenvervoer meer. 
De verbinding vanuit het station van Grimde via de 3 tumuli naar fabriek I werd opgebroken. Het 
productieproces in de suikerfabriek was intussen veranderd: de ruwe suiker moest niet meer van 
fabriek I naar de stapelplaatsen in Grimde worden getransporteerd. Fabriek I was alleen nog langs de 
‘lange weg’, via de Piepelboom, per spoor bereikbaar. De fabriek ontdeed zich tezelfdertijd ook van 
haar diesellocomotieven. Het werk werd overgenomen door locomotieven van de NMBS. Tegen 1988 
kwam een einde aan alle goederenverkeer op lijn 22.  
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In- en uitvoer 
 
Spoor- en tramlijnen deden tot de jaren zeventig volop dienst tijdens ‘de campagne’. 
Het was een voortdurend af en aan gerij. Wagons van bieten vertrokken niet leeg: ze 
werden meteen weer gevuld met pulp, waarvan veevoeder werd gemaakt. Maar er 
werden niet alleen bieten aangevoerd. Ook steenkool en cokes waren belangrijke 
grondstoffen. Die kwamen uit de Waalse bekkens. De kalk die nodig was om de 
uitlogingsvloeistof te zuiveren, werd per spoor aangevoerd vanuit de 
kalksteengroeves van Moha, in de buurt van Hoei. Inpakmaterialen zoals papier, 
karton en jute kwamen uit Frankrijk, Nederland en het voormalige Tsjechoslovakije. 
Maar er werd ook ruwe rietsuiker ingevoerd. Die kwam per schip uit Cuba en Brazilië 
en nadien vanuit de haven van Antwerpen per trein naar Tienen. 
 
De geraffineerde suiker, zowel in harde klontjes als in bulk, werd uitgevoerd per 
trein naar Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland. Via de haven van 
Antwerpen was er ook uitvoer naar Noord-Afrika, het Midden- en Nabije Oosten. 
[TS_51] In die Arabische wereld was er vooral vraag naar zogeheten ‘suikerbroden’: 
kegelvormige torens van suiker, waar voor de consumptie kleine brokjes werden 
afgeknepen met een suikertang. [TS_20] 
 
De totale suikerproductie van de Tiense fabriek heeft een indrukwekkende evolutie 
doorgemaakt. Van 7000 ton in 1894 naar 100 872 ton in 1924, over 300 000 ton in 
1949, 752 490 ton in 1983 (net voor de invoering van de Europese suikerquota), tot 
net geen 500 000 ton vandaag. 10 % daarvan is bestemd voor de retailmarkt, 90 % 
voor de industriële markt.  
 
Vanaf de jaren zeventig kregen trein en tram concurrentie van wegtransport. 
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4 Landschapsevolutie  
 
De komst van spoorlijnen zorgde voor grondige veranderingen aan het Tiense landschap vanaf de 
negentiende eeuw. De spoorwegen werden als het ware op het landschap gelegd. En, zoals als is 
gebleken uit wat voorafgaat, trokken ze industrie aan, maar ook bewoning. Nieuw in gebruik 
genomen grond ging doorgaans ten koste van landbouw: de bewerkbare oppervlakte verkleinde. Dat 
was in Tienen niet anders dan elders. Maar ook andere gronden, bijvoorbeeld waardevolle 
natuurlandschappen, ondergingen gevolgen. Toch is Tienen als fusiegemeente nog steeds zeer 
landelijk. 
 

4.1  Natuurlandschap  
 
De stedelijke kern van Tienen ligt in de Getevallei. De open ruimte rondom de stad, met daarin 
enkele dorpen die deel uitmaken van de fusiegemeente Tienen, behoort deels tot het Hageland en 
deels tot Haspengouw.  
 
Het meest noordelijke deel van Tienen, met de vallei van de Velpe, hoort tot het Hageland. De 
gronden zijn er zandlemig. Het landschap is te omschrijven als kleinschalig: met weiden en enkele 
hooilanden, omzoomd met houtkanten en bomenrijen. Kleine bosjes her en der vergroten de 
geslotenheid van het landschap.  
 
Het grootste, zuidelijke deel van Tienen hoort tot Droog Haspengouw, met zeer vruchtbare 
leemgronden. Anders dan in het Hageland, is het Haspengouwse landschap erg open: nauwelijks 
hagen, bomen of struiken, maar wel akkerlanden met hoofdzakelijk graan- en bietenteelt op de 
plateaus, bewoning op de rand van de plateaus of in de valleien, en in die valleien ook grasland en 
soms bos. In de buurt van Tienen is het leemplateau zwak golvend. Het wordt vrij diep ingesneden 
door de Gete, maar ook door de Mene.  
 
Het landschap in de valleien is heel anders dan op de plateaus. De brede Getevallei heeft een typisch 
bocagelandschap: omzoomde percelen, vooral met Canadapopulieren. Ten noordoosten van de stad 
is de vallei erg vochtig. Ten zuiden van de stad is de vallei droger dankzij een uitgebreid netwerk van 
sloten en slootjes. De gronden worden er gebruikt als weiden, soms ook als akkerland. 
 
 

4.2 Cultuurlandschap 
 
De regio Tienen is bewoond sinds het mesolithicum, ca. 10 500 voor Christus. De ontwikkeling van de 
stad Tienen begon in de Romeinse tijd, rond de eerste eeuw voor Christus. Langs het knooppunt van 
heirbanen, ontstonden vermoedelijk twee versterkte woonkernen: zeker één in Avendoren, 
mogelijks een tweede aan de Sint-Germanusheuvel. De invloed van de mens op het landschap was 
erg beperkt, maar wonen – in de buurt van een rivier – en werken – gronden ontginnen en bewerken 
en handel drijven – lieten wel sporen na. Te denken valt bijvoorbeeld aan de drie tommen, 
graftumuli in Grimde.  
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Vanaf de achtste eeuw was er zeker een nederzetting aan de Germanusheuvel. Die groeide vanaf 
dan, weliswaar aan een traag tempo. Een eerste stroomversnelling kwam er in de loop van de late 
middeleeuwen, de periode van de elfde tot de veertiende eeuw. De nederzetting ontwikkelde zich 
tot stad, met mondelinge stadsrechten die dateren van de elfde eeuw. De stad kreeg een radiaal 
concentrisch stratenpatroon en tot twee keer toe een nieuwe stadsmuur omdat de bevolking bleef 
groeien: eerst ter hoogte van – onder andere – de huidige Oude Vestenstraat en in 1300 met als 
zuidelijke grens de Borggracht. In 1360 werd een nog wijdere aarden omwalling opgeworpen, die 
nadien te groot bleek. De stad huisvestte een bloeiend begijnhof, meerdere kloosters en abdijen, een 
kapittel en kende een belangrijke lakenweversindustrie en een bloeiende graan- en bierhandel. 
Tienen was een belangrijk centrum in het Hertogdom Brabant. 
 
 

 
Ill. 51 - Uitsnede uit Ferrariskaart. Via Geopunt. 

 
 
Het duurde tot de eerste helft van de negentiende eeuw voor een tweede stroomversnelling volgde. 
Opeenvolgende landboeken, poortersboeken en kaarten van de late middeleeuwen tot en met de 
nieuwe tijd laten evolutie zien, maar weinig grote veranderingen. Wel werd de Gete twee keer voor 
een relatief korte periode bevaarbaar gemaakt tot aan Tienen, zowel in de zestiende als in de 
zeventiende eeuw. Zeven sluizen werden aangelegd kort voor en in de stad, en in de stad zelf werd 
de rivier gekanaliseerd. Die kanalisatie bleef bestaan, ook nadat de scheepvaart ophield rond 1660. 
De Ferrariskaart toont het landschap in 1777. Tienen was tegen die tijd behoorlijk dicht bebouwd: 
vooral rond de Germanusheuvel, maar met uitlopers in de richting van de nieuw aangelegde 
steenwegen naar Leuven en Sint-Truiden. De kaart toont duidelijk de te ruime aarden wal van de late 
veertiende eeuw. De muur waarnaar men teruggreep, met de Borggracht als grens in het zuiden en 
ook in het noorden de tweede muur als grens, werd met bomen omzoomd in de achttiende eeuw. 
Toch is er, ondanks de relatief dichte bebouwing, ook nog heel wat groen binnen de stadsmuren: 
boomgaarden, tuinen, braakliggende gronden en akkerland. Buiten de stadsmuren tekenden andere 
woonkernen, die later tot de fusiegemeente zouden gaan horen, zich tegen die tijd al duidelijk af: 
Grimde, Hakendover, Sint-Margriete-Houtem en Bost bijvoorbeeld. Maar grote akkers domineerden. 
De Getevallei toont zich als een brede strook met braakliggende gronden, omzoomd met hagen en 
bomen. 
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De stroomversnelling van de negentiende eeuw was groter dan de middeleeuwse en vooral 
bruusker. Ze voltrok zich op veel kortere tijd en was ingrijpender voor het landschap. Negentiende-
eeuwse kaarten, zoals de Atlas der Buurtwegen en de kaarten van Vandermaelen en Popp (allemaal 
ca. 1840-1870) tonen een veel vollere stad, met steeds minder groen, met nieuwe steenwegen, 
onder andere naar Diest en Hannuit, met de zich ontwikkelende suikerindustrie, met spoorlijnen en 
alle bijhorende kunstwerken zoals bruggen en de Kumtichse tunnel en met een station buiten de 
stadsmuur dat verbonden werd met de stadskern. Zowel het station als de suikerfabrieken gaven 
richting aan de woonuitbreiding: buiten de oude stadsmuur, in zuidoostelijke richting. Maar ook de 
steenwegen deden dat. Het proces van lintbebouwing werd ingezet.  
 
Het proces van ontsluiting, industrialisatie en verstedelijking zette zich, na de boost tussen 1840 en 
1870, verder. Het landschap werd steeds voller. Spoorlijn 22, die voor de suikerfabriek zo belangrijk 
zou worden, werd in 1878 aangelegd op een berm in de Getevallei. De komst van de spoorweg 
beïnvloedde er de vegetatie. De steenslag tussen de bielzen was kalkhoudend. Op de berm 
verscheen daardoor kalkminnende – en warmteminnende – flora. In 1895 kreeg Grimde een station, 
het jaar nadien het enorme entrepôt met zijn kenmerkende puntdaken. 
 
 
 

 
 

Spoorwegflora 
 
Bermen tussen stations tonen vaak een mooie vegetatie. Wat er precies groeit, hangt af 
van de ondergrond van de berm, het reliëf en de omgeving (bos, akker of weide). Maar 
hoe de omstandigheden ook zijn: het uitstrooien van as van verbrande steenkool in het 
stoomtreintijdperk heeft overal zijn invloed. Die as zorgde immers voor een warm en 
relatief droog milieu. De steenslag tussen de bielzen zorgt dan weer voor een kalkrijke 
omgeving. Dat resulteert in vlakke bermen met boerenwormskruid, duizendblad, 
bijvoet, wilde peen, Canadese guldenroede, tweejarige teunisbloem, koningskaars en 
dauwbloem. 
 
Als de spoorlijn ingesneden in het landschap ligt, beplant de NMBS de lemige bermen, 
bijvoorbeeld langs het traject Leuven-Tienen, met gras om erosie tegen te gaan. In dat 
gras vestigen zich ook andere gewassen zoals straatgras, beemdgras, witbol en kropaar. 
Op droge plaatsen kan ook duinriet gedijen, op halfdroge plaatsen margriet, bereklauw 
en wilgeroosje. Brandnetels, smalle en brede weegbree wijzen dan weer op stikstof in de 
ondergrond. En ook klaprozen houden van dit soort bermen. Steile, meer stenige 
bermhellingen die op het noorden uitgeven, werden/worden beplant met valse acacia 
(robinia). Dat is een goede gastheer voor wilg, es, esdoorn en els. Wilde bosrank klimt 
over en tussen dat houtgewas. Zuidelijke hellingen zijn begroeid met berk en olm, rode 
kornoelje en vlinderstruik. 
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De steeds groeiende fabriek kreeg in 1922 hoge fabrieksschouwen en in de twintigste eeuw grote 
silo’s en een koeltoren. De stad kreeg daardoor een nieuwe skyline. Kerktorens, die eeuwenlang 
bakens waren geweest, werden ‘voorbijgestoken’ door industriële landmarks. Net buiten de stad 
werden in de Getevallei bezinkingsvijvers aangelegd voor het water dat overbleef na het wassen van 
de bieten en de suikerproductie. De komst van die bekkens had een grote impact op de flora en 
fauna in de vallei: ze vormden een storing in het landschap. Maar tegelijk boden ze kansen. De 
bekkens raakten erg in trek als broedplaats voor allerlei steltlopers. Er kwamen in de loop van de 
twintigste eeuw ten slotte steeds meer woonuitbreidingen buiten de oude stadsmuren: Nieuw-
Overlaar, de Vianderwijk en het Galgenveld bijvoorbeeld. Dat was nodig. De bevolking bleef 
toenemen, maar het gebied binnen de muren raakte volgebouwd. De suikerfabriek zorgde trouwens 
deels zelf voor woongelegenheid voor haar arbeiders. De arbeiderswoningen in de Molenstraat, de 
Fabrieksstraat, de Kerkstraat en aan de Wulmersumse steenweg werden in haar opdracht gebouwd.  
 
 

 
Ill. 52 - Ets van de fabriek in 1938. Centenaire de la Raffinerie Tirlemontoise 1838-1938 

(Tienen 1938). Collectie Stadsarchief Tienen. 
 

 
Ill. 53 - Bietenplein met koeltoren. Foto, Collectie Stadsarchief Tienen. 
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Ill. 54 - Kalkoven. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 

 
Ill. 55 - Kalkovens. Foto, Collectie Monique Pirson.  
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Ill. 56 –  Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 

 
Ill. 57 -  Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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Ill. 58 – Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 

 
Ill. 59 - Silo’s. Foto, Collectie Monique Pirson. 
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Ill. 60 – Skyline. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 
 

 
Ill. 61 - Watertoren. Foto, Collectie Monique Pirson.  
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Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde het landschap niet meer alleen omdat er 
landschapselementen bijkwamen, maar ook omdat er verdwenen. De lintbebouwing maakte dat 
intussen haast alle landelijke kernen aan Tienen raken. In 1972 werd de E40-autosnelweg 
opengesteld. Die autosnelweg bracht een invalsweg met zich mee voor een aansluiting op de ‘kleine 
ring’, die grotendeels het tracé volgt van de oude stadsmuren. Die ring werd verbreed tot twee maal 
twee rijstroken, en in het zuiden van de stad werd een ‘buitenring’ aangelegd om de bedrijvenzones 
– onder andere de suikerfabriek - te ontsluiten en de kleine ring te ontlasten. Anderzijds verdween er 
ook allerlei uit het zicht. De Borggracht werd in 1977 ingekokerd ter hoogte van de suikerfabriek voor 
de aanleg van de ring. De koeltoren en alle fabrieksschouwen op één na, werden afgebroken: weer 
een nieuwe skyline. En ook spoorlijnen 142 en 22 verdwenen. Spoorlijn 142 is van Namen tot aan de 
E40 in Hoegaarden heraangelegd als fietspad. Ook spoorlijn 22 is grotendeels tot fiets- en 
wandelroute omgevormd. De herinnering aan de spoorlijn wordt wel levendig gehouden. Op de 
POM-site in Grimde, tussen de Weggevoerdenstraat, Wulmersumsesteenweg en Kerkstraat, werden 
twee stukken spoorlijn heraangelegd. Zeer recent werd het deel van de route dat zich bevindt op de 
terreinen van de Tiense suikerfabriek opgenomen in het wandelnetwerk Getevallei.  
 
 

 
Ill. 62 - Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson. 

 
 
De fabriek spant zich ook op andere manieren in om industrie en natuur waar mogelijk te verzoenen. 
Vandaag zijn niet langer alle bezinkingsvijvers in gebruik. De ongebruikte bezinkingsvijvers worden 
door Natuurpunt vzw beheerd als natuurgebied. Door het beheer van rietmoeras en de omvorming 
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van de bekkens tot vijvers worden kansen geschapen voor bijzondere water- en rietvogels zoals de 
woudaap, een kleine reiger, en de bruine kiekendief. Van de bekkens die nog in gebruik zijn, zal de 
natuurwaarde worden geoptimaliseerd. De slikranden van de bekkens zijn een gegeerd broedgebied 
voor steltlopers zoals de kleine plevier en de kluut, maar ook een gegeerde rustplaats voor 
trekvogels. Tot slot zullen ook twee nieuwe bekkens worden aangelegd. Zij zullen zoveel als mogelijk 
worden ingepast in het landschap. Er wordt een sleedoornhoutkant aangelegd op de noordelijke 
nieuwe dijk. Die moet de broedbiotoop van allerlei zangvogels ten goede komen. Ook werd een 
rietgracht aangelegd als groenbuffer tussen de bekkens en het natuurgebied Tiens Broek. 
 
En ondanks de vele industrie in het landschap, is de landbouw nooit ver. Even te zuiden en ten 
oosten van de fabriek – ten zuiden van de ringweg en ten oosten van de Ambachtenlaan – strekken 
de graan-en vooral bietenakkers zich uit. Een eeuwenoud beeld, dat allicht nog lange tijd 
onveranderd zal blijven. 
 

 
Ill. 63 - Haspengouws landschap. Centrum Agrarische Geschiedenis. 
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5 Sporen van het verleden 
 

5.1  Materiële relicten 
 
Tot vandaag zijn sporen te vinden van de verdwenen spoorlijnen en buurtspoorwegen en van de 
‘oude’ suikerfabriek. Hieronder volgt een overzicht. 
 
Spoorlijn 22 
 
-station Tienen (km 0) 
Het stationsgebouw van Tienen dateert uit 1841. Het is het oudste stationsgebouw in België, ook al 
resten op de structuur na, nog weinig zichtbare oorspronkelijke elementen. Het gebouw werd in een 
typisch neoclassicistische stijl opgetrokken, met een verhoogd middengedeelte en twee lagere 
zijvleugels, in symmetrie. Het oorspronkelijke gebouw was afgewerkt met een driehoekig fronton en 
een uurwerktoren op het middengedeelte. 
 
-Entrepotgebouwen 
In 1896 werden vlakbij het station van Grimde de Openbare Stapelhuizen of het Entrepôt Public 
gebouwd: een complex van magazijnen en bureelruimtes. De suikerfabriek én het stadsbestuur 
zagen het nut in van zo’n opslagruimte mét aansluiting op spoorlijn 22. Ze investeerden samen in de 
bouw. De stad kon die ruimte verhuren en zo de stadskas spijzen. De suikerfabriek mocht, als 
wederdienst voor haar investering, gratis gebruik maken van een opslagruimte van meer dan 
5000m². Die ruimte werd zowel gebruikt voor de opslag van ruwe als van geraffineerde suiker. De 
vlotte samenwerking tussen fabriek en stad was te danken aan Victor Beauduin. Die was op dat 
ogenblik zowel gedelegeerd bestuurder van de suikerfabriek als burgemeester van de stad. 
 
-station Grimde (km 3.3) 
In 1895 kreeg Grimde een station. Het stationsgebouw is vandaag in gebruik als gezinswoning. De 
oorspronkelijke structuur met een hoger en een lager deel met telkens drie traveën is nog duidelijk 
herkenbaar. 
 
-station Oplinter (km 6.9) 
-station Neerlinter (km 9.2) 
-baanwachterswoning Linter 
-bruggetjes 
-afsluiting met treinbielzen 
-station Drieslinter (km 11.4) 
-kilometerpaal (fietsknooppunt 50) 
-baanwachterswoning Drieslinter 
-splitsing met lijn 23 
-baanwachterswoning vlak voor knooppunt 192 
-station Budingen (km 15.4) 
-station Geetbets (km 18.9): verbouwd tot gezinswoning 
-bielzen (kort voorbij knooppunt 354) 
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-Spoorbrug onder Molenweg (Halen) 
-wachthuis Zelk (km 27.2) 
-station Diest (km 32.1) 
 
Spoorlijn 142 
 
-station Tienen (km 43.5) 
-taluds net voorbij N29 
-brug met ijzeren reling tussen Bost en Hoegaarden 
-terrein rangeerstation Hoegaarden (km 5.7) 
-baanwachtershuis Altenaken 
-wachthuis Hoegaarden 
-station Zétrud-Lumay (km 7.8) 
-kilometerpaal 
-station Saint-Jean-Geest (km 10.1) 
-baken 
-wachthuis overweg N29 
-station Jodoigne (km 12.3) 
-station Huppaye (km 15.8) 
-stenen brug over enkelsporige lijn 
-baken 
-station en perron Hedenge (km 18) 
-vast sein 
-brug Rue de Piroy 
-Brug Rue de la Gare de Ramillies 
-station en goederenkoer Ramillies (km 20.5) 
-brug Rue de Fagneton 
-station Noville-Taviers (km 25.3) 
-station Eghezée (km 27.3) 
-kilometerpaal 31 
-station Leuze-Longchamps (met oude goederenwagon) (km 31.4) 
-wachthuis Route des Six frères 
-kilometerpaal 32 
-kilometerpaal 33 
-kilometerpaal 34 
-wachthuis Cognelée  
-kilometerpaal 35 
-station Cognelée (km 35.2) 
-kilometerpaal 36 
-station Daussoulx met alleen nog de rand van een perron (km 37.1) 
-station Vedrin (met mijnwagentje) (km 38) 
-brug over Rue Emile Marnach 
-kilometerpaal 39 
-kilometerpaal 40 
-kilometerpaal 41 
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-vast sein saint-Servais 
-bruggen over Chaussée de Perwez 
-kilometerpaal 42 
-kilometerpaal 43 
-station Namen (km 43.5) 
 
Buurtspoorweg 
 
-Trambrug tussen Bergévest en Molenstraat in Tienen 
 
De betonnen boogbrug tussen de Bergévest en de Molenstraat werd in 1941 over de Gete, ter 
hoogte van fabriek II. Daarbij werd het typeplan van de Nationale Maatschappij der 
Buurtspoorwegen gevolgd. Toch is de brug bijzonder. Eerdere versies van dit type brug werden 
gemaakt in staal en na de Tweede Wereldoorlog werd het type brug niet meer gemaakt van 
gewapend beton zoals deze, maar wel van voorgespannen beton. Ook de schuine inplanting maakt 
haar speciaal. Om die twee redenen werd de brug in 1996 geklasseerd. 
 

 
Ill. 64 – Trambrug over de Gete. Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed. 

 
 
-Tramstation Tramstraat Tienen 
 
Suikerfabriek(en) 
 
-Resten fabriek Vanden Bossche hoek Gilainstraat - Zegestraat 
-Bureauruimten en inkomhal Sint-Truidensesteenweg 
-Arbeiderswoningen Molenstraat, Fabrieksstraat, Kerkstraat, Wulmersumsesteenweg 
-Fabriek Blyckaerts-Verlat/ KBIVB, Molenstraat 
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Suikerfabriek. 
TS_39: Entrepot. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_40: Entrepot. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_41: Entrepot. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen, 
TS_42: Luchtfoto met zicht op het ‘raccordement’. Collectie Stadsarchief Tienen, 002 F1213 en F1214 
en 001 F 0575. 
TS_43: Plan van de site met spoor- en tramaansluitingen. Kaart uit G. Declercq, ‘’n Zoete lijn naar de 
Tiense raffinaderij’, in: J. Staes en H. Welter, Mechelen, Leuven, Tienen… retour. Een treinreis door 
het verleden (Leuven 1987), p. 84. 
TS_44: Bietentram in 1958. Foto, collectie André Verelst. 
TS_45: Export per trein. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_46: Bietentransport over de weg. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_47: Kantelmachine. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_48: Bietenplein. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_49: Suiker lossen. Foto, Collectie Stadsarchief Tienen, doos Suikerfabriek. 
TS_50: Werkhuizen Gilain. Postkaart, Collectie Stadsarchief Tienen. 
TS_51: Uitsnede uit Ferrariskaart. Via www.geopunt.be 
TS_52: Ets van de fabriek in 1938. Centenaire de la Raffinerie Tirlemontoise 1838-1938 (Tienen 1938). 
Stadsarchief Tienen. 
TS_53: Bietenplein met koeltoren. Foto, Collectie Stadsarchief Tienen, doos Suikerfabriek. 
TS_54: Kalkoven. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_55: Kalkovens. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 

http://www.panoramio.com/photo/44092803
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TS_56: Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_57: Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_58: Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_59: Silo’s. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_60: Skyline. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_61: Watertoren. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_62: Luchtfoto site. Foto, Collectie Monique Pirson, op DVD. 
TS_63: Haspengouws landschap. Centrum Agrarische Geschiedenis. 
TS_64: Trambrug over de Gete. Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed. 
 

5.3 Aanvullend illustratiemateriaal 
 
-4 DVD’s met beeldmateriaal over de suikerfabriek. Collectie Monique Pirson. 
-Prentkaarten van bietentrammen in en rond Tienen (privébezit  André Verelst). 
-Prentkaart van een van de locomotieven van de suikerfabriek (privé-bezit). 
-Foto’s van Albert (Harrie Spelmans, Tram- en Autobusmuseum). 
-Ovalen koperen naamplaat ‘Albert/ Raffinaderie Tirlemontoise’ (33.3 x 45.4 cm) (Collectie 
Stadsarchief Tienen). 
-Ontwerp van locomotief voor suikerfabriek, catalogus van Gilain (Collectie Stadsarchief Tienen). 
-Prentkaart met stationsgebouw en rangeerterrein Grimde (privé-bezit, Thioulants). 
-Foto’s van het lossen van bieten uit treinwagons (Archief NMBS) 
-Affiche ‘De commodo en incommodo’ voor de aanleg van de luchtspoorbaan (Collectie Stadsarchief 
Tienen, Bouwplannen, XGg22, nr. 1135, 29 maart 1886). 
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