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100 jaar in beweging

LIEFDADIGHEID EN 
HEROPVOEDING
Ze waren vol ambitie net na de Eerste Wereldoorlog, de besturen van de Woning-
stichting Rhenen, de stichting Elster Woningbouw en de woningbouwvereniging 
Amerongen. Met financiële steun van de rijksoverheid wilden ze goede en gezonde 
woningen bouwen voor mensen die zelf daarin zelf niet konden voorzien. 

Maar de overheidssubsidie bleek zó gewild dat er niet in heel Nederland op grote 
schaal sociaal gebouwd kon worden. Met 8 woningen in Elst, 24 woningen in 
Amerongen en 56 in Rhenen begon de sociale woningbouw in onze regio daarom 
kleinschalig. 

Bijzonder: de nieuwbouw in Rhenen was geïnspireerd op het tuinstadmodel dat de 
Engelsman Ebenezer Howard al in 1898 ontwikkelde. Op basis daarvan ontwierp 
architect J.J. Wentink een tuindorp waarvan er in totaal een kleine 100 in Nederland 
zijn gebouwd: woningen met roodbruine bakstenen, witte houten kozijnen, 
roodoranje daken en een (vaak langgerekte) eigen tuin.

De sociale woningbouwers deden hun werk uit liefdadigheid maar erachter 
schuilde ook de wens tot heropvoeding. In maart 1929 stelde het bestuur van de 
Woningstichting Rhenen haar huurreglement vast, dat glashelder was over wat wel en 
niet mocht in en rond de gehuurde woning in tuindorp Vreewijk. Twee voorbeelden:

Artikel 2: De bewoners zijn verplicht hunne woning met voortuin en omgeving net 
en zindelijk te houden. In de voortuinen mogen geen levensmiddelen of groenten 
worden verbouwd. Artikel 4: Achter de woningen worden uitsluitend kippen 
toegelaten onder voorwaarde dat ze nooit losloopen en worden gehouden in hokken, 
welke worden ingericht en onderhouden ten genoegen van het Bestuur der Stichting, 
terwijl het verboden is eenig ander vee te houden. 

Het verbod op vee werd later losgelaten, vertelt Dick Otte, een echte Vreewijker. Hij 
woonde 29 jaar aan de Domineesbergweg, het hart van tuindorp Vreewijk. “In de 
diepe tuinen achter de huizen werden twee schuren gebouwd. De tweede schuur was 
voor een varken. Zo konden we ons eigen vlees grootbrengen.”

Rhenam Wonen viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. 
Meer informatie vindt u op onze website: www.rhenam.nl

Foto: Tuindorp Vreewijk in Rhenen


