100 jaar in beweging

WONINGNOOD EN
WEDEROPBOUW
Hoewel de drie woningcorporaties waaruit Rhenam is voortgekomen stuk voor stuk
zijn ontstaan in een tijd dat er voor fabrieksarbeiders veel te weinig goede woningen
waren, werd het begrip ‘woningnood’ voor het eerst pas na de Tweede Wereldoorlog
gebruikt. Toen de vrede was weergekeerd, was de woningnood in Nederland
enorm groot. Tijdens de oorlog waren nauwelijks nieuwe woningen gebouwd en als
gevolg van de oorlog waren veel woningen beschadigd of zelfs compleet vernield.
Tegelijkertijd groeide de Nederlandse bevolking direct na de Tweede Wereldoorlog
sterk door de zogenoemde ‘babyboom’ en repatriëring van Indische Nederlanders.
Het in 1945 opgerichte Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw werd
in 1947 omgedoopt tot Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Het
ministerie was onder meer verantwoordelijk voor de woningbouw en -verbetering,
herstel van woningen en gebouwen, woningverdeling, krotopruiming en huurbeleid.
In archiefstukken van Woningbouwvereniging Amerongen zit een brief van 27 april
1956 waarmee de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting de aanvraag van
58 zogenoemde woningwetwoningen goedkeurde.
Waar de Woningstichting Rhenen en de Stichting Elster Woningbouw kort voor het
uitbreken van de oorlog waren opgegaan in het gemeentelijk woningbedrijf Rhenen,
bleef de Woningbouwvereniging Amerongen wel sociale huurwoningen ontwikkelen.
Ook in Amerongen was de woningnood groot. Toen het Provinciaal Bureau
Wederopbouw en Volkshuisvesting overwoog het aantal van 58 woningen iets terug
te brengen, schreef de gemeente: “Het is ook U bekend hoe dringend de behoefte
hier is naar woningen en daarom vragen wij U ernstig te onderzoeken of dit aantal
van 58 niet gehandhaafd kan blijven.”
De gemeente kreeg haar zin. Voor de complete ontwikkeling werd 605.000 gulden
begroot, ruim 10.000 gulden per woning. De grondprijs bedroeg niet meer dan
1 gulden per vierkante meter. Hetzelfde jaar nog werd begonnen met de bouw
van 58 woningen bij de Koningin Julianalaan in Amerongen.
Beeld: schets van de voorgevel van de 58 woningwetwoningen
Rhenam Wonen viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Meer informatie vindt u op onze
website: www.rhenam.nl

100 jaar in beweging

Binnenhof 9
3911 NP RHENEN
T (0317) 68 32 00
info@rhenam.nl
www.rhenam.nl

