100 jaar in beweging

100 JAAR SOCIALE
WONINGBOUW
IN RHENEN EN AMERONGEN
Dit jaar viert Rhenam Wonen haar honderdjarig bestaan. Maar kan dat wel?
Rhenam is immers pas op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen de Rhenense
Woningstichting en Woningbouwvereniging Amerongen. Ja, vinden wij, dat kan
heel goed! Want 1919 was het geboortejaar van zowel de Woningstichting Rhenen
als de stichting Elster Woningbouw én de Woningbouwvereniging Amerongen.
Als startdatum van ons feestjaar kiezen we voor woensdag 23 januari. Vandaag
precies 100 jaar geleden ondertekende notaris J.A. van Iterson de oprichtingsakte
van de Woningstichting Rhenen. Een kleine maand later, op 17 februari, werd de
Woningbouwvereniging Amerongen opgericht. En nog geen drie weken daarna,
op 5 maart, was het de beurt aan de stichting Elster Woningbouw. Alle reden dus
om 2019 uit te roepen tot het ivoren jubileumjaar van de sociale woningbouw in
Rhenen en Amerongen.
De vrijwel gelijktijdige oprichting van de drie woningbouworganisaties was
niet helemaal toevallig. Innovatie en industrialisatie brachten eind 19e en begin
20e eeuw een volksverhuizing op gang van het platteland naar de steden. Door
technische vernieuwingen waren er steeds minder landarbeiders nodig en in
de steden kwam de industrie tot bloei. Daar ontstond een enorm gebrek aan
woonruimte. De nieuwe fabrieksarbeiders woonden vaak onder erbarmelijke
omstandigheden in sloppen en stegen.
Met de woningwet van 1901 wilde de regering daarin verandering brengen. Eén
van de maatregelen was de mogelijkheid van financiële steun voor woningbouw
door erkende woningbouwverenigingen. En zo ontstonden er overal plannen, vaak
bij werkgevers en welgestelden. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
kwamen die op een laag pitje te staan, maar direct na de oorlog grepen de
initiatiefnemers hun kans.
Het eerste project in Rhenen werd de bouw van tuindorp Vreewijk, vernoemd naar
— hoe kan het anders — de Vrede van Versailles, die het officiële eind van de Eerste
Wereldoorlog betekende.
Meer informatie over het jubileumjaar van Rhenam Wonen vindt u op onze website:
www.rhenam.nl.
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