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Opgave 8 − De wijk Spangen 

Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze 
opgave horen. 

Gebruik de bronnen 2 en 3.  
De oorspronkelijke opzet van Spangen vertoont verschillen en 
overeenkomsten met de opzet van veel negentiende-eeuwse 
arbeiderswijken. Eén verschil is de integratie van een voetbalstadion in de 
wijk.  

2p 31 Geef 
− een ander verschil tussen de oorspronkelijke opzet van Spangen en 

die van veel negentiende-eeuwse arbeiderswijken. 
− een overeenkomst tussen de oorspronkelijke opzet van Spangen en 

die van veel negentiende-eeuwse arbeiderswijken. 

Vanaf ongeveer 1960 begon de sociale cohesie in Spangen af te nemen. 
2p 32 Beredeneer dat juist toen de sociale cohesie in de wijk begon af te 

nemen. 

In 1982 werd in Spangen begonnen met stadsvernieuwing. Veel woningen 
werden gerenoveerd en beter geïsoleerd. 

2p 33 Beredeneer dat deze stadsvernieuwing niet leidde tot een verbetering van 
de leefbaarheid. 

Gebruik bron 2. 
Sinds 2000 worden in Spangen andere ingrepen gedaan om de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. In plaats van stadsvernieuwing 
werden kluswoningen aangeboden. De woningvoorraad werd hierdoor 
opgeknapt, waardoor de leefbaarheid in de wijk verbeterde. 

2p 34 Geef nog twee manieren waarop het aanbieden van kluswoningen 
bijdroeg aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. 

Het aanbieden van kluswoningen is niet voor alle Rotterdamse wijken een 
goed middel om de leefbaarheid te verbeteren. In wijken die gebouwd zijn 
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw (periode van de wederopbouw) 
werkt dit niet. 

2p 35 Geef hiervoor twee redenen. 

Leefomgeving 
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bron 1 

Ligging van de wijk Spangen in Rotterdam  

CenCentrumCentrumtrum
SpaSpangenSpangenngen
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bron 2 

Spangen, een modelwijk 

De wijk Spangen in Rotterdam werd gebouwd tussen 1913 en 1922 en 
bestond uit ruim 3.000 woningen. De woningen waren klein, maar aan de 
woonomgeving was veel aandacht besteed. In het noorden van de wijk 
werd (naar Engels voorbeeld midden tussen de woningen) een 
voetbalstadion gebouwd: ‘Het Kasteel’ van voetbalclub Sparta. Tot 
ongeveer 1960 was Spangen een wijk waar veel ambtenaren, 
onderwijzers en hoger geschoolde arbeiders woonden. De inwoners 
voelden zich sterk verbonden met de wijk.  
Vanaf ongeveer 1960 raakte de wijk stap voor stap in een negatieve 
spiraal: er was in toenemende mate sprake van verpaupering, 
onveiligheid, overlast en criminaliteit.  
Vanaf 1982 vond stadsvernieuwing plaats in Spangen. Dit leidde echter 
niet tot het doorbreken van de negatieve spiraal. Na 2000 werden de 
meest beruchte woonblokken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 
Andere verwaarloosde panden werden als zogenaamde ‘kluswoningen’ 
aangeboden. Deze woningen werden tegen zeer lage prijzen en onder 
strikte voorwaarden verkocht. De kopers moesten de woning op eigen 
kosten renoveren en waren verplicht om er zelf te gaan wonen. 
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bron 3 

De wijk Spangen 

Het

Kasteel

Legenda:
bebouwing privé groen (tuinen) openbaar groen water
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