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Een stukje geschiedenis...
Ontdek de geschiedenis van de stad Tourcoing: ontstaan, haar groei in de textielindustrie, de
veranderingen die verband houden met de industriële crisis en hoe de stad vandaag haar
stedelijke dynamiek en haar aantrekkelijkheid als belangrijke regiostad heeft teruggevonden.
De geschiedenis van Tourcoing is nauw verbonden met die van de industriële revolutie in de textielsector
van de 19e eeuw. Overal in de stad komen de oude industriële gebouwen, oude textieltuigen opnieuw tot
leven en vinden ze hun pracht terug.

Ontstaan van de stad
De eerste vermelding van Tourcoing dateert uit 1080, een paar jaar na het ontstaan van Rijsel (1056). De
bevolking van Tourcoing is dus de 3de afkomstig uit Vlaanderen na Rijsel en Dowaai.
De Stad Tourcoing ontstond officieel in 1790 (1ste gemeenteraad). Op dat moment was textiel (wolweverij)
al de grote specialiteit van de werknemers in Tourcoing.

Gouden eeuw
Tijdens de industriële revolutie van de 19e eeuw ervaarde de stad een briljante groei in de textielsector.
Haar specialiteiten: het weven van gordijnstoffen, en vervolgens het kaarden, kammen en weven van wol.
Dankzij deze bloeiende activiteit ontwikkelde Tourcoing zich met rasse schreden: spoorweg (1842),
toename van de bevolking (100.000 inwoners in 1910), ontwikkeling van textielsector (35.000 banen in
1865), tram (1877), verstedelijking van het grondgebied, internationale invloed (Internationale
Tentoonstelling van de Textielindustrieën in 1906).
In 1960 beschikte Tourcoing nog over 174 wolkamfabrieken en weverijen.
Maar met de textielcrisis aan het eind van de twintigste eeuw verdwenen 160 textielbedrijven in Tourcoing.

Grootschalige stedelijke vernieuwing
Sindsdien werden grote projecten opgezet, die de stad weer doen herleven in een stedelijke dynamiek: het
Centrum Mercure, de wijk Bourgogne, Centre de Gaulle en het Dron Ziekenhuis (1986), evenals het
centrum voor de film en hedendaagse kunst van Fresnoy (1996). Meer recentelijk, de renovatie van het
stadscentrum (2011), de herstructurering van de wijk Belencontre (in het kader van het
Stadsvernieuwingsproject), het Imaginarium, het Europees centrum voor innovatieve textielsoorten (2012).
De 2de fase van de heropleving van het stadscentrum wordt binnenkort een feit door het project
„Quadrilatère des Piscines“, de administratieve wijk en de renovatie van de voormalige zwemschool die de
regionale antenne van het Instituut van de Arabische Wereld zal huisvesten. Ook de stationswijk zal in een
volledig nieuw kleedje worden gestoken.
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Contact
Toerismekantoor van Tourcoing
9 rue de Tournai – 03 20 26 89 03
Email : tourcoingtourisme@wanadoo.fr
Open van dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur (behalve op feestdagen)
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