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werknemers. Vaak richtte de werk-
gever voor de bouw ervan een eigen 
woningbouwvereniging in het leven. 
Zo ontstonden zogeheten fabrieksdor-
pen – de gangbare term voor derge-
lijke nederzettingen, soms een enkele 
straat, soms een flinke wijk, soms een 
compleet dorp. 
Aan dergelijke initiatieven lagen niet 
alleen idealistische overwegingen als 
‘verheffing van de arbeidersklasse’ ten 
grondslag, maar zeker ook economi-
sche. Een goed gehuisveste werknemer 

levert beter werk, zo was de gedachte, 
zal vaker bereid zijn een tandje bij 
te zetten voor de baas, woont lekker 
dichtbij en verliest dus geen tijd aan 
dagelijkse verplaatsingen. En ook de 
permanente sociale controle was een 
argument. Niet zelden woonde de 
directeur of andere leidinggevenden 
(uiteraard in de grootste en beste 
woningen) er ook; zo konden zij een 
streng oogje in het zeil houden op wat 
hun werknemers buiten de fabrieks-
uren uitvoerden. 

Heveadorp
Vernoemd naar rubberfabriek Hevea, 
die producten maakte als banden en 
laarzen. Eigenaar was ondernemer Dirk 
Frans Wilhelmi, die in 1916 de fabriek 
met arbeiders en al vanuit Hoogezand 
verplaatste naar het glooiende landschap 
bij Arnhem. Voor de arbeiders liet hij 
120 woningen bouwen in de Engelse 
cottagestijl en voor het hogere personeel 
nog eens 23 wat luxere.
‘De fabriek bouwde niet alleen huizen, 
maar zorgde ook voor controle’, tekende 
Omroep Gelderland in 2016 op uit de 
mond van een voormalige werknemer. 
‘Elke avond ging om 24.00 uur het licht 
centraal uit. En mevrouw Wilhelmi 
beschouwde het als haar taak om regel-
matig de huisjes te bezoeken en met de 
vinger over de plinten te gaan om te zien 
of alles wel schoon was.’
Hevea ging in 1962 op in het Vredestein-
concern, midden 1974 werd de productie 
in Heveadorp stopgezet. Met het dorp 
– geheel bedrijfsbezit – ging het daarna 
bergafwaarts. In 1983 kocht de gemeen-
te Renkum het dorp op en saneerde het 
gebied. Een aanzienlijk deel van de oor-
spronkelijke woningen staat er nog.FABRIEKS

    DORPEN

Elinkwijk en Lessepsbuurt
Gebouwd op initiatief van Werkspoor 
in 1913. Beide fabrieksdorpen lagen 
destijds ver buiten de stadsgrenzen van 
Utrecht; ze liggen tegenover elkaar en 
worden van elkaar gescheiden door de 
Amsterdamsestraatweg. In Elinkwijk 
woonden hoger geschoolde werklieden, 
in de Lessepsbuurt arbeiders.
Elinkwijk werd gebouwd in 1915-1917: 
310 ruime woningen, met een flinke 
tuin om zelf groenten te kunnen kwe-
ken. In de Lessepsbuurt (1913-1917) verre-
zen uiteindelijk 360 woningen plus een 
aantal winkels – aan de centrale straat 
van het fabrieksdorpje, de Lessepsstraat. 
De Lessepsbuurt had groter moeten 
zijn, maar op het gebied waar verdere 
uitbreiding had moeten plaatsvinden 
verrees de in 1915 in bedrijf genomen 
Nederlandse Staalgieterij J.M. de Muinck 
Keizer (vanaf 1921: Demka). Dat bedrijf 
was oorspronkelijk gevestigd in Mar-
tenshoek in Groningen, maar verhuisde 
op verzoek van een aantal afnemers, 
waaronder het Werkspoor, naar Utrecht. 
Een deel van de Groningse werknemers 
verhuisden mee. Zij kwamen eveneens 
in Elinkwijk en de Lessepsbuurt terecht. 

Al in de 19de eeuw, maar vooral in de 
eerste decennia van de 20ste eeuw, 
hoorde het bouwen van woningen voor 
het personeel tot het sociale beleid van 
werkgevers. Arbeiders waren destijds 
zowel op het platteland als in de steden 
veelal onder erbarmelijke omstandig-
heden gehuisvest. 
Daartoe kocht de werkgever in een 
afgelegen gebied of aan de rand van 
de stad een (goedkoop) stuk grond, 
waarop niet alleen de (nieuwe) fabriek 
verrees, maar ook woonruimte voor de 
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Philipsdorp
Philipsdorp in Eindhoven kwam in fases 
tot stand: de bouw begon in 1910 en 
duurde tot 1923. Philipsdorp – destijds 
gebouwd op grond van de gemeente 
Strijp – was precies wat het de naam sug-
gereert: een dorp van Philips. Er waren 
Philips-coöperatiewinkels (de oorsprong 
van drogisterijketen ETOS), -scholen, een 
-schouwburg, -badhuis en -muziekvereni-
ging, zelfs een Philips-veldwachter, en 
natuurlijk de Philips Sport Vereniging. 
Op de plek van de sportvelden werd later 
het Philips Stadion gebouwd.
Het idee was een leefgemeenschap te 
creëren waar saamhorigheid en trouw 
aan het bedrijf hoog in vaandel stonden. 
Werkkrachten kwamen uit alle delen 
van het land. Historicus en publicist 
Paul van der Steen typeerde de eerste 
lichtingen bewoners van Philipsdorp 
als gedweeë krachten. En: ‘Gezinnen 
met veel meisjes genoten de voorkeur: 
dat waren goedkope arbeidskrachten 
en potentiële huwelijkspartners voor 
alleenstaande mannelijke arbeiders. Op-
standige elementen onder het personeel 
werden opgespoord en verwijderd uit de 
warme Philips-gemeenschap.’

Tuindorp Onnen, Haren
In de periode 1917-1925 bouwden de toenmalige Spoorwegen 
tuindorp Onnen in Haren. Er verrezen 127 huizen voor het 
personeel van rangeerterrein Onnen. Er waren drie soorten 
woningen: een eigen type voor management, middenkader 
en lager personeel. Daarnaast kwamen er een school en vier 
winkels: een kruidenier met brooddepot, een groente- annex 
viswinkel, een slagerij en een manufacturenwinkel. 
In 1923 bouwden de Spoorwegen ook in de provincie Utrecht 
een tuindorp, dit keer voor het personeel van rangeerterrein 
Maarn. Daartoe werd samen met de gemeente Maarn een 
woningbouwvereniging opgericht.  
Zo ontstond er een dorp van 75 woningen (elk met een tuin 
van zo’n 600 vierkante meter), een school en drie winkels 
– voor spoorwegmedewerkers en werknemers van de plaatse-
lijke zandafgraving.

Heveadorp, foto: A.H.C. Schollen, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Tuindorp Onnen van bovenaf gezien
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Trompenburgerstraat 
Amsterdam
Admiraal Cornelis Tromp was de oorspron-
kelijke bezitter van een buitenhuis aan de 
Amstel – toen nog behoorlijk ver buiten de 
stadsgrenzen van Amsterdam gelegen. Eind 
negentiende eeuw verwierf rijtuigenfabri-
kant Spijker het terrein. Die ging ook au-
tomobielen maken, veranderde daarom in 
1898 van naam (‘NV Industriële Maatschap-
pij Trompenburg’) en bouwde er een nieuwe 
fabriek – op de plek waar nu het complex 
Rivierstaete staat. Om de arbeiders zo dicht 
mogelijk bij de fabriek te huisvesten, ver-
rezen er ook woningen op het voormalige 
landgoed. Tegenwoordig maakt De Trom-
penburgerstraat en omgeving deel uit van 
de Rivierenbuurt, maar het buurtje valt zo-
wel qua architectuur als straatnaamgeving 
uit de toon. Bij het opstellen en vormgeven 
van het stadsuitbreiding plan-Zuid in 1915 
moest architect H.P. Berlage het buurtje als 
bestaand gegeven accepteren.

Nijverdal
Voor Nijverdal zo heette als het nu heet, was er slechts een dal (van de rivier 
de Regge) waar vrij plotseling bedrijvigheid ontstond – vandaar de naam.  
De Engelse ondernemer Thomas Ainsworth bouwde er in 1836, iets ten noor-
den van de toen al bestaande weg Zwolle-Almelo, een textielfabriek en over-
slagpakhuizen. Daar werd katoen afkomstig uit Twente tijdelijk opgeslagen 
voor vervoer – via Amsterdam naar Nederlands-Indië. 
Echt tot leven kwam Nijverdal in 1852, toen deze gebouwen in bezit kwa-
men van de gebroeders Salomonson. Die bouwden een nieuwe stoomweverij, 
de Koninklijke Stoomweverij, plus tachtig arbeiderswoningen. Rond 1895 is 
de buurt (‘de Verdeling’) gesloopt, maar er zijn nog veel fabrieksgebouwen in 
Nijverdal te vinden die aan die tijd herinneren.

EdeZuid
In de jaren twintig liet kunstzijdefa-
briek ENKA voor de arbeiders door 
woningbouwvereniging Vooruit een 
tuindorp verrijzen in Ede-Zuid. Ruim 
opgezet, veel groen, poort-, hofjes- en 
twee-onder-één-kapwoningen, diepe 
tuinen. De wijk is grondig gereno-
veerd in 1996/1997; een deel van de 
driehonderd woningen is destijds 
vervangen door nieuwbouw.

Rooie buurt Vlissingen
Zo’n 180 woningen in het centrum van 
Vlissingen. Gebouwd tussen 1910 en 
1912, door de Vereniging tot Verbete-
ring van de volkshuisvesting in Vlissin-
gen, opgezet door een aantal bedrijven, 
waaronder scheepswerf De Schelde van 
scheepsmagnaat Arie Smit. De rooie 
buurt werd speciaal gebouwd voor de 
arbeiders van De Schelde – ooit de grote 
trots van de stad. De huur werd maan-
delijks ingehouden op het loon.

Batadorp
Bata bouwde in tien landen complete 
dorpen voor het personeel: in Neder-
land (in 1935 vlakbij Best), Tsjechië, 
Slowakije, Kroatië, Frankrijk, Canada, 
Engeland, Pakistan en India.
Bata is opgericht in 1894 door Tomás 
en Antonin Bata in het Tsjechische 
Zlín (toen Oostenrijk-Hongarije). Bata 
is een beetje uit het Nederlands straat-
beeld verdwenen, maar het schoenen-
concern is nog springlevend.

Hopel en Lauradorp 
De in 1899 opgerichte N.V. Laura & Ver-
eeniging (L&V) exploiteerde de steenkool-
mijnen Laura bij Landgraaf en Julia in 
Eygelshoven. L&V had grootste plannen 
om de werknemers van beide mijnen, 
afkomstig uit alle delen van Europa, te 
huisvesten. Voor het personeel van de 
mijn Laura bouwde de onderneming 
vlakbij Eygelshoven woningen, waaruit 
buurtschap Hopel ontstond. Voor de 
arbeiders van de mijn Julia ontwierp 
L&V een compleet dorp dat tegenwoordig 
onderdeel is van Landgraaf: Lauradorp. 
Verwarrend inderdaad, in Lauradorp kre-
gen de mijnwerkers van Julia een woning 
van L&V, terwijl die van de Julia in Hopel 
waren ondergebracht.
L&V had 1.000 woningen in gedachten in 
Lauradorp. Rond 1925 kwam de bouw op 
gang, maar die stagneerde als gevolg van 
de wereldwijde crisis eind jaren twintig. 
In 1931 was de helft van de geplande 
woningen opgeleverd. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog ging de bouw verder. Zo’n 
450 woningen kwamen er nog bij, enkele 
winkels en een gemeenschapshuis.
Particuliere mijnexploitanten, maar ook 
de Nederlandse Staatsmijnen bouwden 
in de eerste twee decennia veel dorpen 
in Zuid-Limburg, onder andere Treebeek-
Haansberg (tegenwoordig onderdeel van 
Brunssum), Beersdal (Heerlen) en Leenhof 
I, II, III en IV (Heerlen/Landgraaf). Tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog verrees 
Maria Christinawijk (Heerlen). 

̌

Heijplaat Rotterdam
In 1914 richtte directeur De Gelder van 
de Rotterdamsche Droogdok Maat-
schappij (RDM) de NV Bouwmaatschap-
pij Heijplaat op – met als doel een tuin-
dorp te bouwen voor zijn werknemers. 
Het ging om ruim 430 eengezinswo-
ningen, een kerkgebouw voor diverse 
geloven, een school, enkele winkels, 
een ‘waschgebouw’, een zwembad 
en enkele ontspannings- en vereni-
gingsgebouwen. In het ontwerp was 

opmerkelijk veel plaats ingeruimd voor 
groen – De Gelder hechtte aan goede 
en gezonde woonomstandigheden. 
Heijplaat ligt ten zuiden van de 
Nieuwe Maas, ingeklemd tussen de 
Eem- en de Waalhaven. Er is maar een 
toegangsweg over land (de Waalhaven-
weg). In 1934 werd, direct ten westen 
van Heijplaat, aan de Nieuwe Maas 
Quarantainestation Heijplaat geopend 
voor zeelieden met besmettelijke 
ziekten.

Foto: A.J. van der Wal, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hopel, foto: J.P. de Koning,  
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Saluerende picolo bij de 
weegbrug voor auto's op het 
terrein van Spijker, foto uit 1915. 
Foto: Fotobureau J. van Dijk,
Collectie Stadsarchief 
Amsterdam

̓
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Agnetapark Delft
Voltooid in 1884. Vernoemd naar Agneta Matthes, echt-
genoot van Jacques van Marken (1845-1906), directeur 
van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfa-
briek in Delft. Van Marken spaarde kosten noch moeite 
om z’n arbeiderskolonie te realiseren. De wijk in het 
noordwestelijke deel van Delft bestaat uit in kleine blok-
jes gegroepeerde, onder architectuur gebouwde wonin-
gen. Elk met een eigen tuintje, begrensd door heggetjes. 
Louis Paul Zocher ontwierp het slingerende stratenpa-
troon, het park en de waterpartijen. 

Kootwijk
‘Hallo Bandoeng, hier Radio Kootwijk.’ Om een permanente ver-
binding tussen het toenmalige Nederlands-Indië en Nederland te 
kunnen garanderen, werd midden op de Veluwe een radiostation 
gebouwd door de toenmalige PTT. Dat begon in 1918 met de bouw 
van een slaapbarak voor grondwerkers die alle voorbereidende 
werkzaamheden deden. In 1926 waren er enkele tientallen wo-
ningen klaar voor de werknemers. De dorpskinderen beschikten 
over een tennisbaan en een voetbalveldje, en mochten zwemmen 
in de koelvijvers van de zendergebouwen.

Dorplein
Budel-Dorplein (tegenwoordig gemeente 
Cranendonck) is – deels – vernoemd naar 
de broers Lucien en Emile Dor, directeu-
ren van de Societé Anonyme des Zincs 
de la Campine. De twee Walen besloten, 
vanwege de stank, om zo ver mogelijk 
van de bewoonde wereld een zinkfabriek 
te bouwen. Dat gebeurde op de woeste 
Brabantse gronden. En vanwege de geïso-
leerde ligging bouwden zij, vanaf 1892, 
ook maar meteen een dorp om de werk-
nemers te huisvesten, wel zo makkelijk. 
Tot 1963 versperde een slagboom de 
toegang tot Dorplein dat nog voor een 
belangrijk deel intact is. Het plein (‘Dor-
plein’ dus) met de witte directeursvilla en 
de kantine vormen het centrum dat het 
dorp in tweeën deelt. Menig opschrift, 
zoals dat van de gevangenis waarover 
Dorplein beschikte, is in het Frans. 
Ook de, uiteraard door de jaren heen 
sterk gemoderniseerde, zinkfabriek staat 
er nog; van de oude fabriek is slechts het 
grote kantoor (1892) en de turbinehal 
(1900) over. De Kempense zinkfabriek in 
Dorplein is sinds 2007 onderdeel van het 
in mijnbouw en metaalhandel gespecia-
liseerde Belgische multinational Nyrstar, 
en is nog volop in bedrijf. 

Helenaveen en Griendtsveen
Vernoemd naar Helena Panis, de vrouw 
van ondernemer Jan van de Griendt 
(1804-1884, een van de oprichters van de 
Maatschappij tot ontginning en vervening 
van de Peel). Die bouwde het dorp (tegen-
woordig deel uitmakend van Deurne) in 
1853 in de Peel voor de turfstekers. De wo-
ningen waren van abominabele kwaliteit. 
Rond 1900 verrezen er daarom nieuwe 
woningen voor de arbeiders, die vooral uit 
Drenthe en Overijssel kwamen. 
De turfproductie had rond 1900 zulke 
vormen aangenomen dat het station van 
Helenaveen (gesloopt in 1945) een van 
de drukste goederenstations van Neder-
land werd. Uiteraard was een deel van de 
spoorlijn waaraan het dorp lag aangelegd 
door Jan van de Griendt. Die had ten 
behoeve van de afvoer van de turf ook al 
het Helenakanaal gegraven. Dat verbindt 
Helenaveen met… Griendtsveen. Dat 
werd in 1899 door twee kinderen van Jan 
van de Griendt gesticht. Zij waren, naar 
verluidt uit onvrede over de gang van 
zaken in Helenaveen nadat vader Jan was 
overleden, voor zichzelf begonnen met 
Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij 
en besloten ook een dorp voor de werkne-
mers te bouwen.

’t Lansink Hengelo
De sociaal bevlogen ondernemer 
Charles Theodorus Stork richtte in 1867 
de Hengelosche Bouwvereeniging op. 
Die kocht boerderij ’t Lansink en de bij-
behorende landerijen op met als doel er 
woningen voor de arbeiders van z’n na-
bijgelegen machinefabriek te bouwen. 
Pas vanaf 1910 werd dit plan verwezen-
lijkt. Dat gebeurde onder leiding van 
de zoons van Stork. Die hadden, om het 
benodigde kapitaal bijeen te brengen, 
Dikkers & Co en de Nederlandse Katoen-
spinnerij bij het plan betrokken. Ook 
een deel van hun werknemers zouden 
er ondergebracht worden. 
Kenmerkend voor ’t Lansink is het vele 
groen – grote tuinen, er kwamen legio 
openbare parken. Arbeiders, ingenieurs, 
klerken en bobo’s moesten kriskras 
door elkaar gaan wonen, hetgeen de 
variatie in grote en kleine huizen ver-
klaart: het was namelijk nadrukkelijk 
de bedoeling dat minderbedeelden en 
vermogenden elkaars buren werden. 
Het naar Stork senior vernoemde plein 
vormt het centrum van het dorp. Daar 
kwam ook een hotel. Buitenlandse 
gasten van het bedrijf werden daarin 
ondergebracht. 

Halm en Suikerbuurt  
Groningen
In Hoogkerk (tegenwoordig Groningen) 
verrees, ten noorden van de spoorlijn 
Groningen-Leeuwarden, in 1913/1914 
een nieuwe strokartonfabriek, ‘De 
Halm’. Strokartonarbeiders waren er 
niet voorhanden, dus die moesten van 
buitenaf komen. Om die te huisvesten, 
bouwde de directie vlakbij de fabriek  
negentig arbeiderswoningen. De direc-
teur kreeg een geheel vrijstaande villa 
tot z’n beschikking, de bedrijfsleider 
moest het met een kleiner vrijstaand 
woonhuis doen, en opzichters kregen 
twee-onder-één-kapwoningen. Deze hui-
zen kwamen aan de toenmalige centrale 
toegangsweg tot de fabriek te staan.
Op een steenworp in oostelijke richting 
afstand stond sinds 1896 de Noord-
Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. 
In 1907 werd er een soort hotel gebouwd 
om de arbeiders die in de zogeheten 
campagnetijd nodig waren, onder te 
kunnen brengen. Vanaf 1920 volgde de 
aanleg van een speciaal buurtje voor 
de arbeiders, de Suikerbuurt. Zo’n 75 
woningen, gebouwd in rode baksteen, en 
met opvallend veel bijzondere details. 

Hôtel St. Joseph, in Dorplein ‘de cantine’  
geheten, foto: L.M. Tangel, 
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De voormalige turfstrooiselfabriek in 
Griendtsveen, foto: J.P. de Koning,  
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Tuindorp ’t Lansink, foto: A.J. van der Wal, 
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Foto: P. van Galen, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


