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HET STROOIENDORP IN DE STEEG 100 JAAR 
 

Nelleke den Boer-Pinxter 

 

 

Het aannemen van de Woningwet in 1901 was een eerste aanzet tot het verbeteren van de sociale woningbouw. 

Dat was hard nodig, want aan het einde van de 19e eeuw was de woontoestand erbarmelijk. In de gemeente 

Rheden kwam men, op advies van de gezondheidscommissie, niet verder dan enkele krotten onbewoonbaar te 

verklaren, terwijl door de uitbreiding van de industrie de behoefte aan woningen juist toenam. 

 

Sociale woningbouw in de gemeente Rheden 

Velp was het eerste dorp waar iets op het gebied van de 

georganiseerde sociale woningbouw gebeurde. Daar 

werd in 1903 de 'Woningbouwvereeniging Velp' 

opgericht. Ze bouwde 7 dubbele arbeiderswoningen die 

werden verhuurd voor gemiddeld ƒ 1,50 per week. De 

vereniging werd in 1917 opgeheven. In Dieren werd in 

1906 de NV 'Dierensche Maatschappij tot Exploitatie 

van Woningen' opgericht met als commissarissen  

M.G. van der Kloot Meijburg van de leerlooierij te 

Dieren, W. Kölling van de Gazelle rijwielfabriek en  

W. Kroese, rentmeester van Twickel. De commissarissen 

vonden het belangrijk dat er goede woningen gebouwd 

werden voor hun arbei-ders. De Maatschappij kocht een 

stuk grond aan 'de Goudakker'. Op de helft van dat 

terrein werden 19 woningen gebouwd. De overgebleven 

grond werd verkocht aan de nieuw opgerichte 

'Bouwvereniging Dieren'. De NV werkte nog niet op 

basis van de Woningwet 1901 en kreeg daarom geen 

overheidssteun. Hierna werden in elk dorp een of meer 

woningbouwverenigingen opgericht die wel aan de 

woningwet voldeden. De gemeente steunde de 

verenigingen door tijdig in de verschillende dorpen 

bouwgrond aan te kopen. Een gedeelte van de in 

opdracht van Bouwvereniging Velp in 1918/1919, naar 

ontwerp van de Velpse architect G.J.A. Heineman, 

gebouwde arbeiderswoningen aan de Bergweg/Ring-

allee/Daalhuizerweg zijn in 2010 gesloopt. 

 

Oprichting Stichting tot Woningbouw De Steeg 

Het kantoor van notaris J. Voorhorst te Doesburg krijgt 

op woensdag 19 november 

1919 bezoek van de Hoog-

geboren Heer W.F.Ch.H. 

Graaf van Bentinck en 

Waldeck Limpurg, om een 

acte te tekenen voor de 

oprichting van de ‘Stichting 

tot Woningbouw De Steeg’, 

gevestigd te De Steeg. Uit 

de statuten blijkt dat als 

stichter moet worden 

beschouwd de eigenaar van 

kasteel ‘Middachten’ en dus 
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niet de graaf als particulier persoon. De doelomschrijving 

luidt: ‘in het belang van verbetering der volkshuisvesting 

te De Steeg, gemeente Rheden, werkzaam te zijn.’ Zij 

tracht dit doel te bereiken door o.m. ‘stichting van 

hygiënisch ingerichte woningen, die voldoen aan de 

behoefte van een in bescheiden financiële omstan-

digheden verkerend gezin.’ In het eerste bestuur werden 

benoemd H.P.J. Bloemers, burgemeester, A.J. Habers, 

secretarieambtenaar (secretaris), rentmeester van 

‘Middachten’ (penningmeester). De graaf 

werd voorzitter en stelde een bedrag van  

ƒ 20.000,- beschikbaar als basiskapitaal.  

 

Verwarring 

Op diezelfde woensdag staat in de Steegse 

Courant het verslag van de raads-

vergadering van 14 november, waaruit 

blijkt dat er bij de raadsleden nogal wat 

verwarring bestaat. Hier volgt een 

samenvatting: 

 

B&W stellen voor 7000 m2 grond á  

ƒ 1,00 per m2 te verkopen aan de stichting 

tot woningbouw te De Steeg van de 

gronden van Rhederoord. De heer Honig 

vindt het vreemd dat de commissie van 

aankoop en exploitatie van deze terreinen 

niet is gehoord. Hij vraagt of de wegen, die worden 

aangelegd, gemeentewegen zullen zijn, want dan zal 

hoogstens de helft van de grond overblijven. 

De voorzitter zegt dat spoedig aan de Raad de plannen 

van de verkaveling van de terreinen van Rhederoord 

worden voorgelegd, met daarbij de vastgestelde prijzen 

voor de verkoop. Graag zullen B. en W. dit doen in 

overleg met de desbetreffende commissie, alhoewel hij 

meende, dat deze commissie er alleen was geweest voor 

de aankoop van de gronden van Rhederoord. 

De heer Van Veelen vraagt o.a. of ieder van deze 

woningen gebruik kan maken. De voorzitter zegt dat 

Graaf Bentinck op zijn advies zelf geen woningen bouwt 

en dat de woningen voor alle arbeiders beschikbaar zijn. 

De woningen zullen voordelig zijn, omdat Graaf 

Bentinck een aanzienlijke bedrag beschikbaar stelt. Het 

voorstel wordt aangenomen. 

 

Commentaar op het raadsverslag niet mis! 

Het commentaar van de krant op het raadsverslag liegt er 

niet om. In het zaterdagsnummer wordt over dit deel van 

de bespreking in de raad het volgende gezegd: 

‘UIT DE RAADSZAAL 

Had de gemeente vroeger maar meer grond gekocht, dan 

behoefde ze het thans niet te doen te Dieren, noch in 't 

Schaddeveld te Laag-Soeren. Momenteel is ze het 
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slachtoffer van vroegere nalatigheid. Eéne troost bestaat 

er, dat ten koste van onze dubbeltjes, de baan voor het 

nageslacht wordt schoongeveegd. 

 

Wellicht echter kunnen wijzelf er ook nog van 

profiteeren; we zien dit b.v. aan de gronden van 

Rhederoord, onlangs door de Gemeente aangekocht. Met 

winst gaat een gedeelte over aan eene bouwvereeniging 

en zullen niet uitsluitend de Middachten-arbeiders, doch 

ook gegadigden uit de heele gemeente gebaat zijn met dit 

zoo gunstig gelegen ? roode dorp. Jammer dat dit zonnig 

Rhederoord tafereel even beschaduwd werd door eene 

indertijd benoemde Rhederoord-commissie, die bij de 

bespreking van bovengenoemde transactie uitgeschakeld 

is. Ondank is 's werelds loon ....geen officiëele opheffing, 

geen bedankje, een roemlooze dood.’  

 

Tuindorp 

In dit artikel wordt gesproken over de grondtransacties 

met landgoed Rhederoord, dat toentertijd 260 ha groot 

was. Eigenaar Van Hasselt van Rhederoord vertrok. 

Rentmeester Ruys bemiddelde bij de verkoop van 185 ha 

uit het landgoed aan de Vereniging van Natuur-

monumenten. De gemeente kocht van het landgoed een 

terrein van l4,5 ha tussen Parkweg en Diepesteeg. 

Hiervoor werd een bebouwingsplan ontworpen en 

nieuwe wegen werden geprojecteerd. 

In een beschrijving wordt gezegd: ‘Het terrein ter 

weerszijde van de Poortstraat, aan het plein en aan de 

Bentincklaan werd bestemd voor den bouw van 

arbeiderswoningen. Het bebouwingsplan werd zoodanig 

ingericht, dat het complex van af den spoorweg met zijn 

omlijsting van bosschen en heuvels een vriendelijken 

aanblik zou opleveren.’ Het was de bedoeling het dorp te 

verfraaien, dit blijkt o.a. uit het eerste plan dat is 

ontworpen door Hugo Poortman. Hij was tuinarchitect en 

ontwierp eerder de tuinaanleg rond kasteel Middachten. 

Hij komt met een plan om een tuindorp te stichten. Het 

wordt al gauw duidelijk dat de uitvoering wat betreft 

bestrating en riolering op moeilijkheden stuit en 

bovendien te duur is. Daarom wordt hiervan afgezien en 

een opdracht gegeven aan woningbouwdeskundigen en 

wel aan architect W.P. Meijer te Laren N.H. (later te 

Arnhem) en G.J. Uiterwijk te Dieren. Zij zullen ervoor 

zorgen dat De Steeg een 'strooien dorp' krijgt. 

 

Stichting Woningbouw 1920-1925 

In 1920 wordt de bouw voortvarend aangepakt: 

Januari: levering 0.7 ha bouwgrond door de gemeente. 

Maart: bestek en voorwaarden zijn gereed; de bouw 

geschiedt in eigen beheer. 

April: aanvang werkzaamheden; de stichting wordt 

erkend als toegelaten instelling in de zin van de 

woningwet. 

Mei: het verzoek tot financiële medewerking wordt bij 

de gemeente ingediend. 

30 juni: Een krantenverslag onder de kop: Woningbouw 

te Diepesteeg: 

‘Gisteravond zijn we eens een kijkje wezen nemen in 

Diepesteeg, alwaar de Woningbouw met kracht ter hand 

is genomen. Door de welwillendheid van den Heer 

Borger, die met het opzicht over het werk belast is, 

werden wij in staat gesteld de vordering van den bouw in 

oogenschouw te nemen.’ Dan volgt een enthousiaste 

beschrijving van de woningen ‘voorzien van een bekap-

ping bestaande uit onbrandbaar Riet.’ 

 

Juli: Het plan, omvattende 24 woningen is uitgebreid 

met 4 landbouwwoningen van hetzelfde type als in 

Rheden worden gebouwd, op een terrein van Middachten 
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aan de Parallelweg; beschikbaarstelling van de beno-

digde gelden door de gemeente. 

2 oktober: Krantenbericht: ‘DE STEEG. Van de nieuwe 

woningen te Diepesteeg zijn er voor 14 dagen 4 betrok-

ken en 1 October zijn er aan den Graaf Bentinckweg 

weder vier in gebruik genomen.’ 

28 februari 1921: eindoplevering van de 24 woningen.  

 

Volkswoningbouw in De Steeg 

Intussen heeft de krant op 9 januari een artikel gewijd 

aan de ‘Volkswoningbouw in De Steeg’. Het opent met 

een grote tekening in vogelvluchtperspectief van de hand 

van architect Meijer, daarna volgt een beschrijving die 

als volgt kan worden samengevat: Graaf Bentinck van 

Middachten heeft zich ‘groote verdienste verworven’ 

door de Stichting Woningbouw in het leven te roepen, 

die werkzaam is in de zin van de Woningwet en die dus 

kan bouwen met Rijks- en Gemeente steun. ‘Maar ze kan 

haar taak ruimer opvatten dan de meeste 

zusterinstellingen, waar haar stichter, bezield door den 

ernstigen wensch om krachtig in het belang van de 

verbetering der volkshuisvesting werkzaam te zijn, haar 
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een belangrijk stichtingskapitaal schonk.’ Het complex 

behoort tot het beste dat op het gebied van de 

volkswoningbouw in Gelderland tot stand is gebracht. Er 

staat een blok van l6 woningen rondom het plein, type B. 

Dit type bevat: woonka-mer, kleine zitkamer, keuken; 

verdieping: 3 slaapkamers en een berging. 4 dubbele 

woningen type A zijn bedoeld voor de beter 

gesitueerden. ln dit type: voor- en achterkamer (suite), 

keu-ken; verdieping: 3 slaapkamers en een berging. 

Boven de poort liggen 2 kamers, behorende bij de 

woningen aan weerszijden, die voor grote gezinnen 

worden bestemd. Soberheid en aanpassing aan de 

omgeving werd verkregen door een rieten dak met groot 

overstek. De woningen zijn voorzien van elektrisch licht 

en kookgas en betrekken water uit pompen op het 

voorplein zolang de waterleiding niet is aangelegd. Bij 4 

woningen type B zijn de schuurtjes ingericht voor stal.  

 

Problemen achter de schermen 

Het juichende artikel spreekt uiteraard niet van de 

problemen achter de schermen. Van het Ministerie 

Arbeid wordt een brief ontvangen, dat de gemiddelde 

huur ƒ 4,42 per week moet bedragen. Dat is een voor die 

tijd pittige huur. Tevens moet de stichting er rekening 

mee houden, dat bij toekomstige woningbouw met 

ongunstiger voorwaarden moet worden gerekend. Dan 

zijn woningen zoals de thans gebouwde alleen nog maar 

betaalbaar voor beter gesitueerde arbeiders. Het 

alternatief is: kleiner bouwen.  

 

Dan is er het probleem van de overtollige materialen. De 

architect heeft voor bijna ƒ 4.000,- teveel aan hang- en 

sluitwerk, tegels en materialen voor binnenbetimmering 

besteld. Hij neemt onder dwang voor ƒ 2.650,- mate-

rialen terug en laat dit bedrag afhouden van zijn 

vordering op bouwvereniging 'Dieren'. Later dient hij een 

tegenrekening van ƒ 1.585,- in, volgens het stich-

tingsbestuur een ongemotiveerd hoog bedrag. Hierop 

wordt ƒ 650,- betaald. Het conflict duurt voort tot in 

1927, waarin de architect via de gemeente een bedrag 

claimt. dat dan in arren moede maar wordt betaald.  

Een derde probleem is de overschrijding van de 

bouwsom tot een bedrag van maar liefst ƒ 28.000,-. Het 

wordt in 1925 omgezet in een renteloos voorschot bij de 

gemeente, in 30 jaar terug te betalen. Inderdaad is in 

1955 dit laatste stukje leed van het eerste bouwproject 

geheel verdwenen. 

 

In de loop van l92l komen ook de 4 land-

arbeiderswoningen Parallelweg 17 t/m 20 klaar. De 

bewoners hebben veel last van de zon in hun 

woonvertrek. Zij krijgen daarom rolgordijnen en 

lindebomen vóór hun huis. In oktober 1922 wordt 

besloten de boekhouding aan de gemeente over te doen. 

Deze werd de eerste jaren bijgehouden door rentmeester 

Ruys in een prachtig handschrift.  

 

In 1922 worden zes arbeiderswoningen gebouwd aan de 

Buitensingel en de Kamplaan te Ellecom. Zij worden 
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betaald uit het eigen vermogen van de woningstichting, 

dus zonder overheidssubsidies. 

Daarna is er, evenals in de andere dorpen, enkele jaren 

rust in de bouw. 34 woningen zijn dan verhuurd, 28 in 

De Steeg en 6 in Ellecom.  

Nog steeds toont De Steeg aan iedere langskomende 

treinreiziger een vriendelijk gezicht door middel van de 

woningen aan de Bentincklaan 2 t/m 21 en de Poortstraat 

1 t/m 4, het paradepaardje van de Steegse woning-

stichting! 

 

Monumentaal van buiten, modern van binnen 

Nieuws van 3 juni 2004 uit De Steeg: ‘Het Strooien Dorp 

in De Steeg bij Arnhem oogt weer als vanouds. 

Gelijktijdig met de vernieuwing van 3400 vierkante 

meter rieten dak werd de monumentale buitengevel 

gerestaureerd en keuken en sanitair vervangen. Van 

buiten zijn de gemeentelijke monumenten nagenoeg 

identiek, binnen is elk huis anders.’ 

Het Strooien Dorp omvat twintig panden met rieten kap 

waarvan er zestien sinds 1986 op de gemeentelijke 

monumentenlijst prijken. Na veertig jaar was vooral het 

karakteristieke dak nodig toe aan een opknapbeurt. 

‘Gemiddeld zat er nog maar 20 centimeter riet op’, aldus 

W. Koopman van Rietdekkersbedrijf Wim van Dijk dat 

het dak onder handen nam. 

 

De sociale huurwoningen zijn nu in eigendom van 

woningstichting Vivare. Ze zijn gelegen op enkele 

tientallen meters van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Niet 

alleen vanwege het geluid maar ook om de brand-

veiligheid waren bouwkundige ingrepen meer dan 

gewenst. ‘De zestien geschakelde huizen bevinden zich 

onder één groot rieten dak. Brandgevaar is bij zo’n 

bedekking altijd aanwezig. Het riet zat nog bevestigd op 

panlatten op een open sporenkap die niet was afgetim-

merd. De ruimte op de zolder werkt bij een brand als een 

schoorsteen.’ 

Daarom is bij de restauratie gekozen 

voor een gesloten constructie. Het dak 

wordt afgesloten met dikke platen en 

het riet wordt hierop bevestigd. 

Koopman: “Bij een gesloten 

gebonden dak zal vuur niet echt 

branden, maar meer gloeien. De brand 

blijft bovendien in eerste instantie 

beperkt tot de buitenkant. Optisch zie 

je overigens geen enkel verschil.” 

Het nieuwe rietpakket is 30 centimeter 

dik. Het werk van een rietdekker 

vordert met gemiddeld één vierkante 

meter per uur. Het gaat hier volgens 

Koopman om 3400 vierkante meter 

rieten dak, een voor Nederlandse 
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begrippen groot project. “Een dergelijke hoeveelheid riet 

moet van eenzelfde kwaliteit zijn. Daarom is gekozen 

voor Roemeens riet.” In totaal werden tien volle 

vrachtwagens aangevoerd en vijftien containers 

afgevoerd. Na sloop van het rieten dak werden de 

dakkapellen aangepakt en is isolatie aangebracht. Het 

oude stucplafond op de zolders bleef gehandhaafd. 

 

Kozijnindeling 

Bij de renovatie werden vier woningen tegelijk onder 

handen genomen. Voor de dakdekker was dit de meest 

efficiënte manier van werken. De renovatiewerk-

zaamheden op het dak en aan de woningen liepen gelijk 

op met de ingrepen in de woningen,” aldus de 

bedrijfsleider. De kosten van de restauratie/renovatie 

beliepen 1,9 miljoen euro. Naast het dak zijn ook alle 

kozijnen vervangen waarbij de oorspronkelijke 

kozijnindeling met roedes werd teruggebracht. De 

detaillering kwam tot stand in nauwe samenwerking met 

Monumentenzorg waarmee de verminkingen van de 

laatste renovatie uit de jaren zeventig teniet werden 

gedaan. Het houtwerk om de ramen wijkt qua kleur iets 

af van het oorspronkelijke. Uiteindelijk is hetzelfde rood 

gebruikt dat bij Kasteel Middachten is toegepast. 

Alle woningen zijn aan de voorkant voorzien van 

geluidswerende beglazing. De vier buitenste woningen 

van het U-vormige woonblok hebben dat ook aan de 

achterkant. 

 

Binnen is elk huis anders 

De monumentale status betreft alleen de buitengevel. In 

de woningen werden de keukens, badkamers en toiletten 

geheel vernieuwd. De bewoners kregen daarbij de 

vrijheid een deel van de begane grond zelf in te delen. 

Daarnaast konden ze ook kiezen uit een selectie vloer- en 

wandtegels. Tijdens de werkzaamheden verbleven de 

bewoners zeven weken op een nabij gelegen bun-

galowpark in Eerbeek. 

 

‘Strooien dorp' attractie Monumentendag 

Zo begint een artikel in de Gelderlander over Open 

Monumentendag op 5 september 2007. ‘Het ‘Strooien 

dorp’ in De Steeg is het komend weekeinde een van de 

attracties van Open Monumentendag. Het markante 

wijkje van huizen met rieten daken, gebouwd in de jaren 

twintig van de vorige eeuw, past prima bij het thema van 

dit jaar: Monumenten van de twintigste eeuw. Enkele 

van de woningen zijn opengesteld. Bezoekers kunnen in 

die huizen foto's, krantenartikelen en video's over het 

Strooien dorp bekijken.’ Het Strooien dorp is 

gerestaureerd en mooier dan ooit.  

 

Strooiendorp in 2020 

Op 19 mei 2020 fiets ik nietsvermoedend naar De Steeg 

om een paar foto’s te maken van het Strooiendorp voor 

dit artikel. Aan de voorkant is alles normaal, alleen een 
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klein stuk zeil te zien. Als ik aan de achterkant kom zijn  

ze hard bezig het riet van het dak te vernieuwen. Je kunt 

de nieuwe gesloten constructie van de verbouwing van 

2004 duidelijk zien. Het is wel snel dat een deel van het 

dak na 16 jaar al weer van nieuw riet voorzien moet 

worden. Normaal gaat het ongeveer dertig jaar mee. Fijn 

dat het nu gedaan wordt zodat het voor het honderdjarige 

bestaan klaar is. 

 

Nu in 2021 bestaat het Strooien dorp 100 jaar, een 

bijzonder jubileum. 

 
Bronnen: 
 

75 jaar onderdak 1916-1991, Woningbouwvereniging 

Veluwezoom, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 

woningbouwvereniging ‘Veluwezoom’, Dieren 1991. 
 

Cobouw, artikel 3 jun 2004 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2004/06/monumenta

al-van-buiten-modern-van-binnen-projectgegevens-101203120 
 

De Gelderlander 05-09-07. 
 

De tekening op pagina 21 van het complex aan de Bentinck-

laan is vervaardigd door architect Meijer. 


