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Inleiding

 perspectieven op de werkelijkheid. Bewoners doen in  Spangen 
tegelijkertijd positieve en negatieve ervaringen op. We hoor-
den oprechte verhalen. De opgehaalde informatie heeft een 
gelaagdheid met aandacht voor het nu en de toekomst. Men-
sen vroegen aandacht voor hun prioriteiten om goed leven in 
Spangen te bevorderen.  
 
Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprek-
ken1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 
rode draden gehaald. Centrale onderwerpen zijn op een losse 
manier opgetekend met behulp van veel citaten. De aantekenin-
gen beginnen met een beschrijving van vooral positieve zaken. 
Daarna komen voornamelijk pijnpunten aan bod. Tot slot is er 
aandacht voor handreikingen voor aanpakken en andere manie-
ren van kijken en samenwerken. De aantekeningen uit Spangen 
geven een los, intens en dynamisch beeld van binnenuit. De 
aantekeningen zijn aangevuld met beelden. Aan stadsfotograaf 
Joop Reijngoud hebben we opdracht gegeven om fotografische 
beelden van het gebied te maken.  
 
Woonstad gebruikt dit vlugschrift ter ondersteuning en invulling 
van het werk. De wijkgesprekken bieden Woonstad de mogelijk-
heid om de toekomstvisie van Spangen te laden met beteke-
nissen. Het geeft hun de mogelijkheid om met medewerkers, 
bewoners en wijkpartners in gesprek te blijven over wat er in de 
dagelijkse praktijk nodig is om succesvol samen te werken aan 
een goed leefklimaat in Spangen.

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 pro-
cent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belang-
rijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een 
toekomstvisie voor Spangen en een belangrijke onderlegger 
voor deze toekomstvisie zijn uitwisselingen met mensen die in 
Spangen wonen en werken. Om die reden zijn we dit voorjaar 
de wijk Spangen in Rotterdam West ingedoken. We, dat zijn 
Jikke Vergragt, projectleider van Woonstad Rotterdam en zelf-
standig onderzoeker en adviseur Els Desmet. Samen gingen we 
langs bij drie ouderkamers van drie verschillende basisscholen 
in de wijk. Daar spraken we vooral met moeders die een Marok-
kaanse en Turkse achtergrond hebben. Ook schoven we aan bij 
de eetgroep van Annie Verdoold in buurthuis Wester Volkhuis. 
Een omgeving en sfeer van ‘authentieke Rotterdammers’, 
oudere bewoners die geen enkel blad voor hun mond nemen.  
 
Daarna organiseerden we een speciale bijeenkomst voor 
mede werkers van Woonstad die in Spangen wonen of werken. 
Ook zijn we met enkele (oud) bewoners middels één op één 
gesprekken de diepte ingegaan. Tijdens een door Woonstad 
georganiseerde wijkbijeenkomst vertelden zo’n veertig bewo-
ners in kleinere groepsgesprekken met enthousiasme over hun 
leven in Spangen. We hebben met hen ook enkele thema’s 
uitgediept zoals voorzieningen, groen en opgroeien in Spangen.  
 
In een korte tijd hebben we verbazingwekkend veel informa-
tie over Spangen opgehaald. Ruim honderd mensen maakten 
graag tijd vrij om hun verhalen te vertellen. Opvallend is dat 
Spangen niet te vangen is in één vastomlijnd kader. Men-
sen die wonen en werken in Spangen hebben uiteenlopende 

1  De uitgebreide afzonderlijke verslagen van de 
gesprekken bieden medewerkers van Woonstad 
die de toekomstvisie, het beleid en projecten 
voor Spangen initiëren een schat aan inspiratie, 
contacten en gedetailleerde informatie. Op basis 
van de uitkomsten van de wijkgesprekken is 
 onder andere een SWOT-analyse gemaakt  

(sterke punten, problemen, kansen en bedrei-
gingen). De SWOT-analyse staat beschreven in 
de toekomstvisie van Woonstad over Spangen. 
Indien gewenst, is het mogelijk om de aparte 
verslagen van de wijkgesprekken in te zien bij 
Woonstad Rotterdam.
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Pionieren
In Spangen is de laatste tien jaar veel geïnvesteerd: nieuwbouw en 
renovatieprojecten zijn opgeleverd. De wijk krijgt niet alleen landelijke 
aandacht door de t.v. serie ‘Spangen’ waar alle vooroordelen over de 
wijk voorbij komen, maar ook dankzij een aantal prachtige plekken 
en ontwikkelingen. Mensen die zelf in Spangen wonen, hebben het 
gevoel dat de wijk de slechte reputatie van vroeger langzaam kwijt-
raakt.  

Pionieren en innoveren passen bij de wijkmentaliteit en zijn woorden 
die als rode draden uit de gesprekken met bewoners naar voren 
komen. Meerdere bewoners ervaren het kopen van een huis in Span-
gen als pionieren. In Spangen zijn initiatieven en projecten meer dan 
gemiddeld vernieuwend en veelbelovend. 

Zo staat het Wallisblok, het eerste klushuizenproject van Nederland, 
symbool voor een bijzondere manier om samen met bewoners buur-
ten te ontwikkelen. Alle bewoners die zich in die tijd committeerden 
aan dit project hadden een pioniersmentaliteit. 

Het Justus van Effenblok is in 1922 in Spangen gebouwd. Het blok 
was toen een bijzonder experiment met moderne architectuur. Het 
rijksmonument is recent prachtig gerenoveerd en Woonstad Rotter-
dam is daarvoor onder meer bekroond met de Gulden Feniksprijs in 
2013. Het complex wordt nu als een trendy en hippe woonlocatie in 
de markt gezet.

Een eerste bewoner van een gerenoveerde woning in de Betje  
Wolffstraat vertelt: 

“In het begin was het hier echt pionieren. De Keileweg (tippel
zone) stond op het punt om gesloten te worden. De sluiting 
van de Keileweg heeft écht bijgedragen aan het succes van 
Spangen. Ik voelde mij een beetje een pionier in de begin tijd. 
Daarna voelde ik mij thuis. Ik zeg altijd met trots en overtuiging 
dat ik in Spangen woon. Dat geeft ook stof om over te praten. 
[…] Acht jaar geleden koos ik echt voor het huis. Daar ging het 
om. Het plein was geen aantrekkelijke factor. Het plein was een 
rotzooi en heeft er zes jaar slecht bijgelegen.”

Een voorbeeld van sociaal pionieren is ‘The Urban Family’. Bij dit 
initiatief draait het om kracht, talenten en empowerment van een 
groep voorheen criminele en overlastgevende jongeren uit de wijk. Zij 
laten zien hoe maatschappelijke innovatie en welzijn samen kunnen 
komen. 

Een belangrijke pionier voor de wijk is Annie Verdoold. Zij kreeg 
landelijke bekendheid als spreekbuis van de bewoners in Spangen, 
toen in de jaren negentig de wijk door drugsoverlast zijn dieptepunt 
had bereikt. Verdoold oogstte waardering voor de manier waarop zij 
de jongere bewoners in het gareel wist te houden, opvang voor ver-
slaafden organiseerde en tegelijkertijd op indringende wijze aandacht 
vroeg voor de problemen in de wijk. Anderhalf jaar lang blokkeerden 
bewoners uit protest wekelijks de toegangsweg tot Spangen. Annie 
kreeg meerdere prijzen voor haar inzet en bij de recente bezuinigin-
gen van het welzijnswerk heeft zij ervoor gezorgd dat de (eet)ont-
moetingen tussen oudere bewoners door konden blijven gaan. Door 
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slim te onderhandelen, allerlei sponsors te vinden en goedkoop in 
te kopen, houdt ze de kosten voor de activiteiten voor ouderen in de 
wijk laag. Een oudere mevrouw vertelt: “Er is hard voor geknokt om 
dit buurthuis en deze eetgroep te houden. We hebben vaste tafels. 
Het gaat niet alleen om het eten. Elkaar zien, het kletsen met elkaar. 
Dat is belangrijk. Het is dat Annie en de vrijwilligers alles op alles zet
ten om deze eetgroep voor elkaar te krijgen én te behouden. Anders 
waren we als groep al lang er uitgezet.” 

Er zijn mooie initiatieven en organisaties die zich op een vernieu-
wende manier inzetten voor het verbeteren van het leefklimaat in 
Spangen. Zo profileert vrijwilligersplatform ‘Welkom in Spangen’ zich 
als het eerste en enige reclame bureau voor de wijk. Het zet zich 
in om mensen en activiteiten te verbinden en zichtbaar te maken. 
Onlangs is de ‘Huiskamer van Spangen’ geopend: een plek voor en 
door bewoners. ‘Natuurlijk Spangen’ is een bewonersinitiatief voor 
meer groen in de wijk en het initiatief ‘Geloven in Spangen’ is bijzon-
der omdat het samen met bewoners nieuwe vormen van ‘kerk-zijn’ 
verkent. Al deze verschillende initiatieven werken op allerlei manieren 
aan het versterken van het welzijn van bewoners in Spangen. Zij leve-
ren positieve bijdragen aan het wonen en leven in de wijk. 

Onlangs is ook het nieuwe kinderdagverblijf ‘De Kasteeltuin’ in hartje 
Spangen open gegaan. Het gaat hier om een unieke ontwikkeling 
omdat de opvang is opgezet door een groep ouders en leidsters van 
kinderdagverblijf Beatrix, een 75 jaar oude vestiging in Rotterdam 
West. Door reorganisaties was de Beatrix slechts één van de vele 
vestigingen van een groot concern geworden en werd de kwaliteit van 
de opvang steeds verder ondermijnd. Toen onlangs de huidige eige-
naar failliet ging, werden ouders bezorgd omdat een groot deel van 
het bestaande personeel van de Beatrix op straat kwam te staan. 
De ouders besloten de handen ineen te slaan en dit resulteerde in 
de oprichting van een eigen kinderopvang waarbij de verschillende 
groepen met het personeel en de kinderen bij elkaar zijn gehouden. 
Landelijk is bij veel ouders belangstelling voor dit initiatief; hoe heb-
ben de ouders van Rotterdam West dit voor elkaar kunnen krijgen in 
Spangen? 

Een eerste bewoner van het koopproject Schieoevers, ontworpen door Mecanoo 
architecten vertelt: 

“We woonden aan de Mathenesserlaan en betaalden relatief 
veel geld voor onze huurwoning. Mijn man hoorde dat er in 
Spangen nieuwbouw kwam. We oriënteerden ons en dit hoek
huis bleek nog vrij te zijn. We zijn gaan kijken en vonden het 
een goed project en een goed huis. Mijn man en ik waren al ja
ren zelfstandig ondernemer zonder vaste aanstelling. Maar met 
het eerste vaste loonstrookje van mijn man in onze hand, heb
ben we getekend voor dit koophuis. We namen de gok. Waarom 
niet? Het pionieren sprak ons aan, de nieuwe ontwikkeling.”
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Goed Wonen 
De meeste mensen wonen graag in Spangen. Een meneer van 82 
jaar woont bijvoorbeeld al 60 jaar in Spangen en de wijk past bij hem. 
“Het is de meest aparte wijk van Rotterdam. Ik woon in een beneden
woning in de Van Lennepstraat en kan goed oud worden hier. Ik ken 
veel mensen, voor mij is het goed hier.” 

Een bewoner die samen met zijn vriendin en hun zoontje in een van 
de nieuwe projecten woont, vertelt: “Ik kan hier rustig leven, zoals ik 
op andere plekken in Rotterdam ook rustig zou kunnen leven. Ik heb 
nergens last van. Ik heb een tuin van zo’n 80 tot 90 vierkante meter. 
Ik heb een huis van 200 vierkante meter. Ik ben in tien minuten in 
het centrum, in tien minuten op mijn werk en in vijf minuten op de 
snelweg.” […] “Als je je stoort aan hoe jongens op straat met elkaar 
omgaan en aan het zwerfvuil, dan woon je hier niet fijn”, aldus zijn 
vriendin. Hij vertelt: “Ik ben zelf geboren op Zuid. Ik ben Rotterdam
mer. Ondanks dat ik Spangen als wijk niet kende, wist ik wel wat ik 
zou kunnen verwachten. Soms spelen er dingen opeens op, dan is er 
bijvoorbeeld veel rommel op straat. Maar het voordeel van hier wonen 
is ook dat er dan opeens een grote groep mensen komen schoonma
ken. Dat gebeurt ook.”[…] “De sfeer van mijn woongebied is prima. 
Het is gemoedelijk. We wonen met vriendelijke mensen samen. We 
hebben goede en leuke contacten met de buren, bijvoorbeeld met een 
Surinaams gezin. Zelf ervaar ik een tolerantie voor elkaar.”

Wijkbinding 
Veel bewoners die wij spraken ervaren een sterke binding met 
hun wijk. Zij voelen zich thuis in Spangen. Zo vertelden bijna alle 
Marokkaanse en Turkse moeders, die wij op de drie verschillende 
basisscholen spraken, dat zij aan Spangen gehecht zijn. Het is hun 
woonwijk, hun vertrouwde leefomgeving. De vertrouwdheid met de 
school, de kinderen die het goed doen op school, de contacten met 
andere moeders en de familie en vrienden in de buurt waar ze plezier 
mee kunnen maken, hulp aan geven en hulp van ontvangen: het 
zijn allemaal belangrijke elementen die achter het thuisgevoel van 
deze vrouwen schuil gaat. Ook tijdens de wijkbijeenkomst vertelden 
bewoners dat zij graag en met plezier in Spangen wonen. De binding 
is een kwaliteit van Spangen. Een bewoonster vertelt: “Ik woon sinds 
2006 in Spangen en voelde mij snel thuis. Spangen geeft mij een 
gevoel van geborgenheid.” Een nieuwe bewoner merkt op: “Als men
sen eenmaal in Spangen wonen, willen ze meestal niet meer weg”.  

Een moeder met Marokkaanse achtergrond benadrukt: “Spangen is 
net een dorp. En dat vinden we prettig. We kennen veel mensen uit de 
wijk. Het vrouwennetwerk dat via school is ontstaan is een vriendin
nennetwerk geworden. We zijn als familie voor elkaar.”  

“We zien elkaar bijna dagelijks,” licht een Turkse moeder toe. “We 
koken samen. Dan eens Turks, dan eens Marokkaans. Ook organise
ren we af en toe een gezamenlijk ontbijt hier op school. We zijn als 
één grote familie. Als er een van ons een trouwfeest heeft, dan vieren 
we dat hier ook in de ouderkamer met elkaar.”

“Mensen in Spangen hebben echt iets met de wijk, ondanks dat we in 
een samenleving leven waarin iedereen zijn eigen netwerken heeft die 
verder reiken dan de eigen woonbuurt.”

“Ik ben hier geboren. Voor mij is Spangen een dorpje midden in 
de stad. We letten op elkaars kinderen. Ik voel mij veilig en ik 
kan in de avond gewoon door de wijk lopen”, zegt een moeder 
met een Marokkaanse achtergrond. Een moeder met een Turk
se achtergrond zegt: “Ik voel mij thuis in Spangen. De wijk en de 
mensen, het is als mijn familie. Het is één grote familie.”
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Heimwee 

De eetgroep van Annie Verdoold, die twee keer in de week samen-
komt in buurthuis Wester Volkshuis, heeft ook een functie voor 
mensen die om verschillende redenen de wijk uit zijn verhuisd en 
heimwee hebben. Nel:

Een andere oudere mevrouw vertelt: “Ik heb spijt dat ik de wijk ben 
uitgegaan. Ik kon niet anders. Ik moest wel weg. Ik had mijn heup 
gebroken en kon de trap niet meer op. Maar ik mis de wijk. Ik ken 
de mensen bij de Fransenlaan niet. Ik kan er niet wennen, het is daar 
zo anders. Ik vind Spangen veel leuker. Ik heb 40 jaar in Spangen 
gewoond. Hier maak ik een praatje met de mensen. Bij de Fransen
laan ben ik bang in de avond. Hier had ik dat niet. Ik ga hier naar 
het koor en twee keer per week eet ik bij Annie. Twee weken geleden 
heb ik een woonpas aangevraagd, want ik wil heel graag terug naar 
Spangen.” 

Op zoek naar een andere woning 
Opvallend veel moeders vertellen dat zij soms al jaren op zoek zijn 
naar een grotere sociale huurwoning in Spangen. Vanwege hun ver-
bondenheid aan de wijk willen ze expliciet in Spangen blijven wonen. 
Een moeder vertelt dat zij dringend op zoek is naar een ander huis in 
Spangen omdat zij amper de trap op en af kan vanwege serieuze rug-
klachten. “Mijn moeder woont vlakbij en helpt mij met de kinderen, 
ook andere buurtbewoners helpen mij. Ik kan maar geen geschikte 
woning in Spangen vinden. Toch kan en wil ik de wijk niet uitverhuizen 
vanwege alle steun en zorg die ik hier van vrienden en familie krijg. Ik 
ben nog liever twee maanden per jaar aan mijn huis gekluisterd als ik 
door enorme pijn in mijn rug de trap niet op of af kan, dan dat ik de 
wijk uitga.”

Het vinden van een grotere sociale huurwoning in de wijk is echt pro-
blematisch. Meerdere moeders benadrukken dat er te weinig grotere 
sociale huurwoningen in Spangen zijn. “Er wonen veel gezinnen in de 
wijk. Zij hebben grotere woningen nodig, maar die komen slechts zeer 
zelden vrij en als er een beschikbaar komt, reageren veel mensen.” 

Bewoners signaleren dat grote sociale huurwoningen in de verkoop 
gaan en dat het lastig is om te ruilen. “We wilden ruilen met onze 
schoonouders omdat zij met z’n tweeën in een grote woning in Span
gen wonen. Maar dat mocht niet van Woonstad omdat de woning van 
mijn schoonouders op termijn verkocht zou gaan worden.” 

Een moeder vertelt: “Ik woon met mijn man en vier kinderen in een 
woning met twee slaapkamers. Dat is echt te klein. Ik kijk iedere 
keer of er aanbod in de wijk is. Maar het is lastig. Verder woon ik hier 

“Ik ben twaalf jaar geleden naar de Oosterflank verhuisd, dat 
kon niet anders omdat mijn man ziek werd. Ook werd het ons 
met de junks te veel. Maar ik heb heimwee. Zo kun je dat wel 
noemen. Het is heimwee. Ik stap al twaalf jaar lang iedere 
dag in de metro naar Spangen. Zo help ik bijvoorbeeld enkele 
oudere mensen in de wijk, zoals mijn oude buurvrouw. Ik heb 
ondertussen al tien jaar een woonpas en stond pas op nummer 
drie. Ik wil graag boven de Lidl gaan wonen. Dat zijn mooie wo
ningen. Het is een goede plek en de woningen zijn betaalbaar. 
“Want” benadrukt Nel, “het valt niet mee om met alleen AOW 
een betaalbare woning te vinden in Spangen.” 
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Andere voorbeelden zijn de binnentuincommissies en de actieve deel-
name van bewoners aan ‘het verborgen-tuinen-weekend’. Een jonge 
nieuwe bewoonster heeft zich aangemeld bij de ‘VoorleesExpress’ en 
gaat kinderen in de wijk voorlezen. Actieve vrijwilligers van ‘Geloven 
in Spangen’ zetten zich op allerlei manieren in, bijvoorbeeld door in 
het voorjaar ouderen in de wijk te helpen met het opknappen van hun 
tuinen. 

Een bewoonster vertelt: “Ik woon nu vijf jaar in Spangen en ben actief 
in ‘Buurt Bestuurt’. Zelf werk ik in de jeugdzorg en heb daarom extra 
oren en ogen in de wijk. Vanuit mijn werk heb ik een pilot in Spangen 
opgezet om te voorkomen dat kinderen na de bassischool uitvallen. Ik 
woon hier in Spangen met het idee dat ik er honderd jaar ga worden.”

goed. Ik heb het goed met mijn buurvrouw.” Meerdere moeders vertel-
len over strategieën die zij ontwikkelen om het leefbaar te houden 
in een te kleine woning. Zo vertelde een moeder dat haar zoon bij 
kennissen in de buurt is gaan wonen. Een andere moeder zegt: “We 
hebben een hoekje in de gang gemaakt, als extra slaapkamer.” 

Motivatie & inzet 
Vele bewoners zijn enthousiast en betrokken. De energie is meer dan 
voelbaar en de motivatie om iets voor de wijk te doen is groot. Vele 
bewoners hebben een positieve grondhouding en leveren op allerlei 
manieren bijdragen aan de wijkontwikkeling. Zij doen dit op basis van 
hun eigen (levens)ervaringen en interesses. Het initiatief ‘Natuurlijk 
Spangen’ is hier een mooi voorbeeld van. ‘Natuurlijk Spangen’ is 
opgericht door bewoners die activiteiten organiseren ter vergroening 
van de wijk. Ook organiseert dit bewonersinitiatief het schapenpro-
ject waarmee verborgen groene plekken zichtbaar worden en infor-
mele kleinschalige ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden. 
“De schapen die grazen in de wijk werken enorm verbindend. Je raakt 
op een makkelijke manier in gesprek met mensen die je niet kent.”

“Er is geloof in de wijk, mensen die hier wonen voelen zich 
Spangenaar, Spangenees, Spartaan. De voetbalclub Sparta 
 verbindt mensen, zeker toen Sparta nog in de Eredivisie 
 speelde. Sparta geeft een gevoel van traditie.”

“Spangen staat voor mij voor een wijk waarin bewoners acties kunnen 
ondernemen en initiatieven kunnen nemen.” 

Een bewoonster en tevens kunstenaar vertelt: “In de wijk hebben we 
in opdracht van Woonstad een muurschildering met vlinders gemaakt. 
Tijdens het schilderen ontmoetten we veel vriendelijke mensen. 
Iedereen stelde vragen, mensen moesten lachen, maakten plezier. We 
kregen op warme dagen kannen water en fris met ijsblokjes, mensen 
kwamen ons eten brengen. Mensen stonden open voor een praatje, 
voor contact. Gewoon omdat we aan het verven waren.” 

Een nieuwe bewoonster: “In het voorjaar zitten we op ons stoepje op 
straat. Dan heb je binnen ‘no time’ gesprekken. Je hebt veel en echt 
contact. Bij de schapen was daar ook veel ruimte voor. Je spreekt 
mensen die je nog nooit heb gesproken.”



20  21

Opbouwfase 
De intensieve investeringen van de laatste tien jaar werpen vruchten 
af. Sommige bewoners zijn (zeer) optimistisch. “We zijn een ‘upco
ming neighbourhood’,” zegt een nieuwere bewoner. Een andere bewo-
ner zegt: “Spangen is het Brooklyn van Rotterdam, de hippe buurt in 
opkomst.” In ieder geval ervaren vele bewoners dat de grootste pijn-
punten rond criminaliteit en onveiligheid zijn weggenomen en Span-
gen langzaam uit een diep dal opkrabbelt. Tegelijkertijd ondervinden 
bewoners een labiel evenwicht. Ze noemen het pril en kwetsbaar. 

Een vader van 33 jaar met drie kinderen die zelf ook in Spangen is 
geboren en getogen: “Spangen is voor mij een bloem omdat de wijk 
steeds meer opbloeit.” Een jonge bewoner met een Marokkaanse ach-
tergrond: “Ik ben afgestudeerd in het Nederlands recht en werk bij de 
Nederlandse energiemaatschappij. Ik ben geboren en getogen in Span
gen en merk dat het de afgelopen jaren veel beter gaat met de wijk.”

Marokkaanse en Turkse moeders die al jaren in Spangen wonen, 
vinden Spangen veel beter dan vroeger. “Het is veiliger geworden, rus
tiger geworden en er staan niet veel jonge mannen meer op de hoe
ken van de straten drugs te verkopen en te gebruiken.” Een andere 
moeder zegt: “Er zijn minder hangjongeren, minder drugsproblemen, 
minder junkies en meer politie.” Weer een andere moeder: “De wijk is 
heel goed opgeknapt, de renovatie, de nieuwbouw. Het is gezelliger en 
veiliger geworden.” Een moeder vertelt: “De eerste generatie migran
ten, de generatie van onze ouders leefde teruggetrokken. De genera
tie die nu opgroeit is opener. Je maakt een praatje met iedereen, kent 
elkaar. Het is daardoor gezelliger geworden.” 

“De junks, de armoede, het is uit het straatbeeld verdwenen,” aldus 
twee Nederlandse bewoners uit de Betje Wolffstraat. “Je ziet het niet 
meer open en bloot. Door de politie wordt strenger opgetreden tegen 
samenscholing van jongeren.”

“Er zijn nieuwe huizen met nette mensen” zegt een van de moeders 
van de Al-Ghazali basisschool. 

Een Marokkaanse moeder zegt: “De nieuwbouw tussen de oudbouw 
geeft een mooi plaatje. Dat geef een positief gevoel. Het buurtje bij 
Aagje Deken is echt mooi geworden met het plein en de woningen.” 

Een relatief nieuwe bewoonster zegt: 

“Eigenlijk gaat het goed in Spangen. Er moeten dingen 
ontstaan. We zijn een goede weg ingeslagen: er zijn veel 
organisaties en initiatieven.”

Een jonge vrouw die nu vijf jaar in Spangen woont, verbeeldt Span-
gen met een ansichtkaart van een varkentje dat voorzichtig om het 
hoekje achter de coulissen het podium van een theater opkijkt: 
“Want in mijn beleving kan en durft Spangen weer langzaam om het 
hoekje te kijken en zich voorzichtig te laten zien.”

Pril en kwetsbaar  
Naast de verhalen over vooruitgang, horen we tegelijkertijd verhalen 
over een wijk die nog lang niet af is. “Halfbakken” noemen sommigen 
de wijk Spangen. 

Een oud-bewoner vertelt dat hij zich zorgen maakt over de toekomst 
van Spangen. “Ik hoorde een oudmanager van Woonstad ooit eens 
zeggen: ‘We hebben nog een aantal locaties in Spangen te gaan en 
dan is het klaar.’ Graag wil ik benadrukken dat de wijk nog lang niet 
af is. Het is niet klaar als de nieuwbouw is opgeleverd. Er moet meer 
gebeuren in Spangen. Investeringen in meekomen en vooruitkomen 
zijn belangrijk. Er wonen veel kinderen in Spangen: samen sporten, 
relaties leggen tussen draagkrachtige volwassenen en kinderen die 
steun nodig hebben en het werken aan de ontwikkeling van échte 
relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat vergt slim hande
len en opereren met vingerspitsengevoel en aandacht.”  

Ook medewerkers van het wijkteam van Woonstad benoemen nadruk-
kelijk de noodzaak om de komende jaren te blijven investeren in 
Spangen: “Een bedreiging is dat de aandacht van Woonstad verslapt 
nadat de nieuwbouw in de wijk is afgerond. Dat mechanisme zie je 
vaker bij wijkontwikkelingen. Als de fysieke vernieuwing voorbij is, 
vermindert de aandacht. Terwijl het in Spangen belangrijk is dat alle 
partijen nog blijven investeren. Daarbij signaleren we in Spangen dat 
enkele nieuwbouw en gerenoveerde complexen juist extra aandacht 
nodig hebben van onze beheerafdeling.” 
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Voor zover het überhaupt mogelijk is om over steden en wijken te 
spreken in termen van ‘klaar’ of ‘af’, zijn de positieve ontwikkelingen 
in Spangen volgens velen broos. “Spangen zit in een opbouwfase, 
daar moet je je best voor blijven doen anders kan het achteruit gaan.” 
Een bewoner die de wijk verlaten heeft, stelt het een stuk scher-
per: “Ik ben zeker niet de enige bewoner die de weegschaal naar de 
verkeerde kant voelt doorslaan. Wij hadden de mogelijkheid om te 
verhuizen, maar velen hebben dat niet.” Verschillende medewerkers 
van Woonstad delen deze observatie: “Het is algemeen bekend. Veel 
mensen die recent in Spangen hebben gekocht, balen enorm. Ze 
hebben spijt dat ze hier een huis hebben gekocht. Overal hoor je in de 
wijk dat kopers graag willen vertrekken.” Een bewoonster: 

“De wijk is nog te veel in opbouw. Daar moet je je best voor blij
ven doen. Dat wat goed is, moet goed blijven en verbonden wor
den. Als daar geen aandacht voor is, gaat het achteruit. Ik hoor 
ook dat mensen het hier niet meer prettig vinden. Deels door de 
criminaliteit. Als je dat vaak genoeg hoort, blijft het hangen.”

Blijven investeren
Blijven investeren is voor meerdere bewoners een belangrijk speer-
punt voor de toekomst van Spangen. “Als investeringen ophouden, 
stort alles waar de afgelopen jaren zo hard voor is gewerkt weer in.” 
Er moet geïnvesteerd blijven worden: onder andere in het verbeteren 
van slechte woningen, het tegengaan van vervuiling en verloedering, 
het ontwikkelen van verbindingen tussen mensen, het mengen van 
scholen, het verminderen van sociale achterstanden én het onder-
steunen van initiatieven die mensen zelf ondernemen.

Verbeteren slechte sociale woningen 
Spangen is een volkse wijk, een arbeiderswijk. De sociale huurwo-
ningen in Spangen hebben een belangrijke functie voor stad en wijk. 
De vraag naar de sociale woningen is groot en in Spangen wonen 
mensen die weinig geld te besteden hebben. Bewoners vertellen dat 
vier- en vijfkamerwoningen en (betaalbare) woningen die voor ouderen 
geschikt zijn, zeer schaars zijn in de wijk. 

Meerdere bewoners benadrukken dat sommige straten met sociale 
woningbouw lelijk en donker zijn en een verwaarloosde uitstraling 
hebben. Een bewoonster zegt: “Het contrast tussen de kwaliteit van 
verschillende delen in de wijk is groot. De wijk kent mooie opge
knapte delen en verpauperde delen. Het straatbeeld zou overal goed 
moeten zijn.”

Een oudere bewoner: “Mijn hartenkreet voor de wijk is dat Woon
stad de woningen niet laat verslonzen, maar goed onderhoud pleegt. 
Heb aandacht voor de woningen en investeringen die in de wijk zijn 
gedaan. Pleeg goed onderhoud aan je spullen: de huizen, de kunst
werken, de pleinen. Houd het bij, anders is het zonde van het geld. Als 
je het niet bijhoudt, straal je uit dat je er niet om geeft.” 
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Een bewoonster zegt: 

“Als ik door de smalle straten fiets, de krochten van de wijk, 
dan zie ik afgetrapte deuren. Straten zien er onverzorgd uit met 
verwaarloosde portieken die slecht onderhouden zijn. Dat roept 
iets op. Het is negatief. Ik ben visueel ingesteld. Ik kijk en zie 
rommelige materialen en woningen met een goedkope uitstra
ling. De onzorgvuldigheid druipt ervan af. Terwijl het anders kan. 
Als je investeert in schoonheid, in mooi materiaal dan heeft dat 
uiteindelijk een positief effect op het gebruik en de levensduur. 
Je creëert een prettig leefmilieu.” 

Medewerkers van Woonstad Rotterdam delen de zorgen over achter-
stallig onderhoud: “Belangrijk is dat we onze sociale woningvoorraad 
op orde brengen en houden. Onze focus moet liggen op de basis
voorziening die we bieden: sociale huurwoningen”. Ook zeiden zij: “Er 
is achterstallig onderhoud in Spangen. Veel keukens zijn al meer dan 
dertig jaar oud. We moeten echt doorgaan met wat we zijn gestart: 
het renoveren van ons sociaal woningbezit in Spangen.” 

Een medewerker benadrukt dat investeringen in isolatie van sociale 
huurwoningen van belang zijn. “Door te investeren in isolatie verla
gen we de energielasten en dit is voordelig voor huurders die het 
 financieel moeilijk hebben.” 
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Overlastgevende buren 
Opvallend vaak benadrukken bewoners dat het hebben van goede 
buren belangrijk is. “Als je rustige buren hebt, kun je rustig wonen 
en dan is het goed.” Een oudere man en vrouw zeggen: “We wonen 
goed. We hebben geen last van onze buren. Je weet wat je hebt. Ik 
blijf zitten waar ik zit.” 

Helaas komt het regelmatig in Spangen voor dat mensen proble-
men met hun buren hebben. Bovenburen die vanaf het balkon 
vuilniszakken naar beneden gooien, tapijten, peuken en pakjes 
drinken. Of een buurman die tot laat in de nacht zeer luide muziek 
maakt. Buren die onaanspreekbaar zijn, drugs gebruiken en drugs 
aan huis verkopen. “Daar valt weinig aan te doen”, zegt een aantal 
Marokkaanse en Turkse moeders. “Maar het is wel een zeer slecht 
punt van de wijk.”

Enkele straten van Spangen hebben te maken met een vervlechting 
van fysieke en sociale problemen. We hoorden slechte verhalen 
over diverse straten in Spangen met grote sociale problemen, over-
last en drugsproblemen. In enkele complexen woont een concen-
tratie van overlastgevende huishoudens. Vaak gaat het slechts om 
een paar gezinnen. Een medewerker van Woonstad zegt: “Jongeren 
chillen in de algemene ruimtes, bewoners worden bedreigd en een 
sfeer van ‘laat maar zitten’ sluipt erin. Slopen, piesen en poepen in 
de lift. Niemand doet er iets tegen. Het lijkt wel de normaalste zaak 
van de wereld te zijn.” 

Een oudere bewoonster: 

“Jaren geleden had ik last van vuilniszakken en rotzooi in mijn 
tuin. Het werd zo van boven naar beneden gegooid. Ik heb het 
toen allemaal door de brievenbus gepropt. Nou, toen was het 
wel over hoor. En harde muziek. Dat was niet normaal. Ik heb 
toen gewoon André Hazes, de muziek die ik mooi vind, heel 
hard aangezet. Nou, dan houdt het wel op. Mijn man ging er 
vaak gelijk op af, met een honkbalknuppel. Dat hielp ook wel. 
Maar het contact wordt er wel slechter door. Mijn man is helaas 
overleden. Ik woon nu prima met mijn buren. Met Marokkaanse 
families, Turken en Cabo’s. Het gaat ook beter in de wijk de laat
ste jaren. Het is leefbaarder geworden. Met de buitenlanders die 
om mij wonen kan ik normaal praten. Als je normaal tegen ze 
doet, luisteren ze heus wel. In mijn blok heb ik geen last meer.”
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Een medewerker benadrukt dat niet alleen complexen met sociale 
huurwoningen aandacht vragen, maar dat ook bewoners van het Jus-
tus van Effen een groot beroep op de beheerafdeling van Woonstad 
doen. “Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verwachtingen van 
deze nieuwe bewoners. Maar het komt ook doordat relaties tussen 
bewoners van het Justus van Effenblok en de bewoners uit omlig
gende straten zich nog moeten zetten.” 

Om te bouwen aan een goed leefmilieu in Spangen is het nodig om 
met het sociaal en fysiek beheer innovatief aan de slag te gaan. 
Pionieren is immers een sleutelwoord voor Spangen. Wat kunnen we 
leren van succesvolle aanpakken in Spangen, maar ook van ontwik-
kelingen buiten de wijk en elders in het land? 

Dezelfde straten die meerdere professionals en bewoners bestempe-
len als problematisch, benoemen andere bewoners juist als straten 
waar zij goed, rustig en plezierig wonen. De vraag rijst op: wat is waar 
precies aan de hand? Het is nodig om eerst precies te kijken en 
precies te benoemen welke problemen er volgens wie spelen. Daarna 
kunnen we werken aan vormen van sociaal en fysiek beheer die daar 
goed op aansluiten.

Arbeiderswijk met uitwassen
Een bewoonster noemt Spangen een arbeiderswijk met uitwassen. 
Meerdere bewoners vertelden over vervelende situaties die zij heb-
ben meegemaakt. Een bewoonster die nu zes jaar in de wijk woont: 
“Ik maak af en toe vervelende situaties mee. Zo ging ik enige jaren 
geleden samen met enkele buren en kinderen langs de deuren om 
mensen uit te nodigen voor een activiteit. Er liep een jongetje met 
‘nare trekjes en een laag intelligentie niveau’ met ons mee. Toen een 
Turkse buurvrouw haar deur open deed, gooide hij een rotje in de 
voortuin. Dat was natuurlijk enorm schrikken voor iedereen die erbij 
stond. In de wijk dwalen kinderen rond die ‘totaal grenzeloos gestoord 
zijn’. Je ziet dat ze geen thuis hebben, geen basis. De straatmentali
teit overheerst. Vorig jaar werd een oude man met stenen door een 
groepje jongens bekogeld. Dat zijn echt zwarte bladzijden voor mij en 
dan denk ik: ik wil in een beschaafde straat wonen.” 

Innovatie & beheer
Woonstad Rotterdam voelt zich als huiseigenaar mede verantwoordelijk voor 
een rustig woonklimaat. Een team van medewerkers werkt dagelijks aan het 
sociaal beheer in de wijk. Soms boeken zij resultaten, soms lijken sleutels 
tot succes onvindbaar. 

Een medewerker van Woonstad:

“We werken allemaal hard aan de leefbaarheid van deze wijk. 
Toch blijft het sociaal beheer op sommige plekken zeer proble
matisch. Bewoners worden bedreigd door jongeren en mensen 
gooien hun troep naar buiten. Dit komt voor in oude en nieuwe 
complexen. We zien op sommige plekken geen verbetering. 
 Tegelijkertijd heeft een gerichte aanpak in een van onze com
plexen goed geholpen. Er vonden onder meer huisbezoeken 
plaats in samenwerking met andere partners. We hebben enkele 
problematische gezinnen kunnen uitplaatsen. De leefbaarheid is 
in dit complex echt toegenomen. Daar kunnen we van leren. We 
hebben iets negatiefs kunnen ombuigen.” 

Een andere medewerker vult aan: 

“We zouden hier mee door moeten gaan. Ik zou graag meer 
speelruimte krijgen om als het nodig is onorthodoxe maatrege
len te kunnen nemen. Om kwesties daadwerkelijk goed aan te 
 pakken hebben we ook meer tijd en inzet nodig. Ik wil mensen 
niet alleen uitplaatsen, maar situaties echt aanpakken. Dat 
betekent dat we samen moeten werken met de gemeente om 
bijvoorbeeld begeleiding van een gezinscoach te kunnen organi
seren. Alleen heb ik nu de indruk dat gemeentelijke ambtenaren 
te weinig tijd aan Spangen kunnen besteden om goed samen op 
te kunnen trekken.” 
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Medewerkers van Woonstad vertellen dat het soms bijna niet bij te 
benen is. De druk op de portieken is groot. “De verf is nog niet opge
droogd en we kunnen al op nieuw beginnen”. Meerdere bewoners zijn 
teleurgesteld over de dienstverlening van Woonstad. “Het is moeilijk 
om contact te krijgen met de personen die werkelijk over de klachten 
gaan en afspraken worden niet nagekomen.” Daar staan gelukkig ook 
positieve ervaringen tegenover. “De opzichter is toen met mij mee 
gegaan en dat hielp enorm, hij begreep mij werkelijk.” 

Schoonmaakacties
Positief zijn bewoners over schoonmaakacties die samen met bewo-
ners, kinderen, gemeentelijke diensten en Thuis Op Straat plaats-
vonden. Het is goede manier om onderling contact te maken en een 
schoonmaakactie biedt de ruimte om na de actie ook nog gedrags-
veranderingen te stimuleren bij kinderen. Een bewoner: “Het zou 
goed zijn als over het organiseren van deze opruimacties afspraken 
worden gemaakt met de organisatie Thuis Op Straat. Nu is zo’n actie 
afhankelijk van de losse inzet van bewoners, maar het zou beter zijn 
als dit structureel wordt georganiseerd. De acties bieden handvatten 
om kinderen aan te spreken op hun gedrag.”

Een oud-bewoner met een Nederlandse achtergrond vertelt: “Mijn 
achterbuurman was een zware crimineel bij wie regelmatig door de 
politie invallen in huis plaatsvonden en drugs en wapens werden 
gevonden. Tienermoeders stonden voor mijn keukenraam te blowen 
en een buurtbewoner plaste dagelijks tegen mijn gevel op weg van 
de kroeg naar huis. Ook vond er eens een vechtpartij voor mijn deur 
plaats. Twee jongens waren een derde jonge man aan het aftuigen. 
Toen ik er wat van zei, begonnen ze met z’n drieën tegen mij te 
roepen. Ik als buitenstaander moest mij niet met hen bemoeien. Een 
vrouw die de jongens kende kwam toevallig langs en riep: ‘Waar zijn 
jullie nu mee bezig zeg, de volgende keer belt hij gewoon de politie 
hoor.’ Dit incident liep gelukkig met een sisser af.” 

Een Marokkaanse moeder vertelt tijdens een groepsgesprek: “In 
het Vinkje werden activiteiten voor kinderen georganiseerd. Dat is 
stopgezet omdat enkele jongens de gaskraan open hadden gezet. 
Dat is heel erg en echt niet normaal.” Naar aanleiding van dit ver-
haal benadrukt een andere Marokkaanse moeder tijdens hetzelfde 
gesprek: “Dit is uiteindelijk de reden dat ik uit Spangen weg wil. Dit is 
een voorbeeld van wat ik bedoel. Er zijn hier echt asociale kinderen.” 

Vervuiling & verslonzing 
“Het is echt smerig in Spangen” zeggen meerdere bewoners en dat is 
geen goed visitekaartje voor de wijk. Een bewoner: “Bijna dagelijks 
ruim ik de troep op het plein op. Vaak ruim ik lege flessen sterke 
drank op.” Verslonzing ligt op de loer: kapotte deuren van te koop 
staande woningen, kapotte bankjes in de buitenruimte of een prul-
lenbak die sinds oud en nieuw stuk is gegaan door het vuurwerk. 
Op meldingen wordt niet gereageerd. Reparatie vindt niet adequaat 
plaats. 

Een oudere bewoner noemt als voorbeeld de klok die op de hoek van 
de Betje Wolffstraat hangt en al vier jaar niet goed meer loopt. Her-
stellen blijkt ingewikkeld te zijn. “Je investeert en bereikt uiteindelijk 
het omgekeerde effect. Doordat de klok al jaren niet goed meer loopt, 
straal je uit dat het niet uitmaakt. Desinteresse en laksheid.” 
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Eenzaamheid
Een Marokkaanse wijkverpleegkundige die woont en werkt in Span-
gen maakt zich zorgen over eenzame ouderen. Ze ziet vooral Neder-
landse ouderen in de wijk vereenzamen. “Ze zeggen tegen mij: ‘ik 
voel mij alleen’. Sinds de bezuinigingen op de sociale activiteiten is 
het erger geworden. Veel van de oudere mensen hadden hun vaste 
clubjes en die vielen plots weg. Alles gaat dicht voor hen. Ze komen 
niet meer buiten. Het aantal uur dat ze zorg en hulp krijgen, is ook 
sterk verminderd. De ouderen uit Spangen kunnen geen extra zorg 
inkopen. Dat geld hebben ze niet. Zelf ga ik eens in de week op mijn 
vrije dag met één van mijn klanten op pad zodat ze er even uit zijn. 
Zo nam ik onlangs een oudere vrouw mee naar Ikea. Ze was daar nog 
nooit geweest en wilde er zo graag eens naar toe gaan. Mijn werk 
heeft het liever niet dat ik dat doe. Mijn leidinggevende zegt: ‘let toch 
op je zelf, je hebt ook een eigen gezin.’ Maar ik kan niet anders. Veel 
Nederlandse ouderen hebben geen familie die naar hen omkijkt. Vaak 
woont hun familie ver weg.”

In Spangen zijn veel muizen en ratten. Een van de oorzaken is dat 
mensen voedsel op straat gooien. In de ouderkamer van een basis-
school vond alweer een tijd geleden een gezamenlijke bijeenkomst 
plaats met de imam en de Roteb. De ouderconsulente vertelt: 
“De iman kan goed uitleggen hoe je als goede moslim goed kunt 
leven zonder dat je brood op straat hoeft te gooien. Als een iman deze 
uitleg geeft, ontstaat vertrouwen bij de vrouwen en ontstaat ruimte 
voor gedragsverandering. Zulke bijeenkomsten zouden vaker plaats 
kunnen vinden in samenwerking met de scholen.”

Armoede & achterstanden
Bewoners signaleren dat mensen in de wijk achterblijven. Zo ervaart 
een medewerkster van Woonstad een toename van gedwongen huis-
uitzettingen en ziet zij het aantal huishoudens met huurachterstan-
den groeien. Meerdere bewoners zien (hele) jonge kinderen zonder 
toezicht van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat buiten spelen en 
ervaren dit als verwaarlozing van de kinderen. 

Mensen in armoede die niet rond kunnen komen, jongeren die geen 
werk vinden, mensen met een slechte gezondheid, eenzame ouderen, 
een hoog aantal schoolverlaters en vele mensen die niet kunnen 
lezen en schrijven. Investeren in meekomen en vooruitkomen is de 
komende jaren cruciaal in Spangen. Een oud-bewoner: “Er leven men
sen in armoede in deze wijk, mensen die hun administratie niet op 
orde hebben. Het is zaak om met respect naar deze groep mensen te 
kijken. De meesten hebben een drijfveer om vooruit te komen.” 

Een relatief nieuwe bewoner: “Twintig procent van de bewoners in 
Spangen kan niet lezen en schrijven. Taal speelt daarom een belang
rijke rol in de toekomst van de wijk. Schaamte belet mensen vaak 
om hulp te zoeken. Er zijn enkele taalgroepen in de wijk, maar die zijn 
niet bij iedereen bekend.” 

Een nieuwe bewoonster zegt: “Mijn zorg is dat groepen tussen wal 
en schip raken; kwetsbare jongeren en ouderen die in een isolement 
dreigen te komen. Je moet hen ondersteunen bij het vinden en grijpen 
van kansen.”
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Kinderen en Spangen 
De belangrijkste boodschap van bewoners: “Blijf aandacht houden 
voor de kinderen in Spangen.” In Spangen wonen veel kinderen. Om 
te bouwen aan een goede toekomst van de wijk is het nodig om ook 
specifiek vanuit het kinderperspectief naar Spangen te kijken. 

Wijkverhalen, belevingen en ervaringen rond het thema ‘opgroeien in 
Spangen’ zijn dynamisch en niet vastomlijnd. Verschillende ouders 
ervaren de werkelijkheid anders. Soms zijn ervaringen van verschil-
lende ouders over ‘opgroeien in Spangen’ zelfs tegenstrijdig. Zo zijn 
sommige ouders bijvoorbeeld oprecht tevreden over de basisscholen 
in Spangen en zijn andere dat juist niet. We hoorden bijvoorbeeld van 
enkele ouders dat zij bewust vanwege de kinderen naar Spangen zijn 
verhuisd en andere vertellen dat zij juist voor de kinderen de wijk uit 
(willen) gaan.  

Tegelijkertijd vragen meerdere ouders aandacht voor de volgende 
issues in de wijk: 
-  kinderen die hele dagen zonder toezicht op straat rondzwerven; 
-  het behouden van voorzieningen zoals Thuis Op Straat en 

 Duimdrop; 
-  het betrekken van kinderen bij vergroening van de wijk; 
-  het betrekken van kinderen bij het schoonhouden van de wijk; 
- aandacht voor gezonde voeding; 
- het beter inrichten van speelplekken; 
-  meer goede (kleinschalige) plekken verdeeld over de wijk; 
-  het creëren van meer en betere voetbalvelden (maar niet dichtbij 

woningen); 
-  samenwerken met Sparta ten gunste van de voetballende jongeren; 
-  het verbeteren van verkeerssituaties en het aanleggen van zebrapa-

den, zeker rondom de basisscholen; 
- de wijk vriendelijker maken voor jonge fietsers. 

Een stel met jonge kinderen: 
“We zijn vanuit Blijdorp bewust naar Spangen verhuisd vanwege onze 
jonge kinderen. De ruimte om buiten te kunnen spelen was een van 
de belangrijkste factoren om juist voor deze wijk te kiezen. Ze zitten 
nog wel op school in Blijdorp omdat ze daar al naar toe gingen. Posi
tief vind ik dat alle kinderen samen spelen. Kinderen leren hierdoor 
om te gaan met kinderen van verschillende leeftijden en verschillende 
culturele achtergronden. Dat is waardevol voor de toekomst. Er wonen 
hier ontzettend veel kinderen. Ook dat vind ik positief.”

Sluiting buurthuizen 
Een oudere bewoonster zegt: “Waar ik mij echt zorgen om maak, is 
dat alle clubjes worden opgegeven, dat alle subsidies stop worden 
gezet. Daar ben ik bang voor. Spiekman staat ook leeg. Daar konden 
ouderen altijd naar toe gaan.” 

Een moeder zegt: “Wester Volkhuis zou dicht moeten. Gelukkig is dat 
niet gebeurd. Dat zou echt jammer zijn. Spiekman is al gesloten, Open 
Haard is dicht. Wij kunnen er niet meer terecht om samen te koken 
en wijkactiviteiten te organiseren. Dat is een slechte ontwikkeling. Als 
je zo kijkt, gaat het niet goed met de wijk.”

Meerdere bewoners signaleren negatieve effecten van het sluiten van 
buurthuizen en het verdwijnen van professionals met jarenlange wijk-
ervaring. Een bewoonster verwoordt het als volgt: “In deze wijk wonen 
mensen die het moeilijk hebben. Door het sluiten van buurthuizen 
en de bezuinigingen op welzijnswerkers kalft het sociale vangnet af. 
Steunstructuren die dankzij jarenlange investeringen zijn opgebouwd, 
vallen weg. Opbouwwerkers met enorme wijknetwerken zijn weg. 
Wekelijkse routines van mensen die samenkwamen om bijvoorbeeld 
te gymmen, zijn abrupt afgebroken. Dat vind ik erg.” 

Jongeren
Spangen is een jonge wijk en in vele gesprekken kwamen de jon-
geren uit de wijk ter sprake. Zij zijn een kans, bedreiging, sterkte 
en zwakte tegelijkertijd. Vele bewoners zijn ervan overtuigd dat de 
aandacht in Spangen vooral naar jongeren uit moet gaan. Dat heeft 
topprioriteit. 

Een Marokkaanse moeder die al jaren in de wijk woont en volwassen 
kinderen heeft: 

“Je ziet dat de jongens niets te doen hebben. Geen werk. Geen 
diploma. Geen kansen. Dan gaan ze kattenkwaad uithalen. 
Investeer in die jongens. Dat is het enige goede antwoord. Boor 
talenten aan. Ik weet dat er altijd wel te praten valt met die 
jongens.”
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Een aantal Nederlandse ouders vertelt dat de straatcultuur in 
Spangen niet aansluit bij het timide en bescheiden karakter van hun 
zoontjes. Een moeder: 

Een Marokkaanse moeder: “Het is erg druk op de pleinen. Als het 
mooi weer is, is het voor jongetjes van tien jaar moeilijk om een 
plekje te vinden waar ze kunnen voetballen. De grotere jongens pak
ken dan de ruimte in.”

Een moeder met een Marokkaanse achtergrond houdt een vurig 
pleidooi voor samenwerking met Sparta: “Sparta ligt in het hart van 
de wijk. Waarom zouden jongens uit de wijk daar niet kunnen voetbal
len? Er zijn zoveel jongens uit de wijk die zo graag voetballen. En op 
de pleinen in de wijk is het altijd vol.”

Slechte voorbeelden voor opgroeiende kinderen
Meerdere ouders maken zich zorgen over verkeerde voorbeelden 
waarmee hun kinderen in de wijk in contact kunnen komen. Een 
Marokkaanse moeder: “Ik heb een zoon van 14 jaar. Ik wil niet dat hij 
alleen naar buiten gaat. De voorbeelden die hij hier in de wijk ziet, zijn 
de verkeerde. Jonge kinderen breken al in. Ze hebben dure spullen, 
verdienen snel veel geld. Dan weet je dat het fout zit. Ik wil niet dat 
mijn zoon daarmee in contact komt.” 

Een Nederlandse vader met twee jonge kinderen: “Voor ons huis han
gen jong volwassenen avonden lang buiten en drinken samen sterke 
drank. Wat heeft dat straks voor invloed op mijn kinderen als die 
groter zijn? Ik kan mij goed voorstellen dat ik mij daar later zorgen 
over ga maken.”

Een Nederlands stel met een zoontje van nog geen twee jaar: 
“Door ons zoontje zijn onze gedachten over goed wonen aan het 
veranderen. We zien en ervaren de mores van de straat in deze wijk. 
Het niveau waarop de kinderen hier met elkaar omgaan is anders 
dan waar wij voor staan. De ‘kankers’ vliegen je om de oren. Maar 
misschien zie je dat in alle Rotterdamse wijken? Dat weten we niet. 
Is het een stadsding of niet? Kinderen lopen met zakken chips en 
blikjes cola over straat en die eindigen op de grond. Kinderen zwerven 
hele dagen over straat. Het ontbreekt hen aan elke vorm van toezicht. 
Deze kinderen kunnen de hele dag doen wat zij zelf willen. Deze cultu
rele aspecten matchen niet met die van ons. En niet een beetje niet, 
maar helemaal niet! De vraag is of we ons kind daaraan bloot willen 
stellen als hij straks groot genoeg is om zelf de deur uit te stappen. Of 
willen we dat niet? Daar kan ik nu nog geen antwoord opgeven.” […] 
“Het huis is echt fijn. We wonen relatief goedkoop, alle winkels zijn in 
de buurt. We zijn er nog niet aan toe om te gaan verhuizen.” 

“Onze zoon heeft tijdens het buitenspelen nooit aansluiting 
 gevonden bij kinderen uit de wijk. We hebben veel groen en 
ruimte voor de deur, maar mijn zoon is geen stoere jongen. Hij 
zit nu op het Stedelijk gymnasium in Schiedam en is 13 jaar. Af 
en toe gaat hij met een vriendje buiten voetballen, maar alleen 
als er geen andere jongens op het veld te bekennen zijn.”
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Verhuizen
Enkele Turkse en Marokkaanse moeders vertellen dat zij serieus op 
zoek zijn naar een andere woning in een rustige omgeving waar het 
veiliger is voor de kinderen. Zij kijken naar woningen in Nesselande 
en de 3B’s: Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk. Ze willen verhuizen 
naar een wijk waar mensen werken en kinderen alleen buiten kun-
nen spelen. Ze zijn op zoek naar een huis met een tuin en hebben 
geen zin meer in de onrust in Spangen: de hangjongeren en asociale 
kinderen. “Ik wil dat mijn zoon ook buiten zijn huidige eigen kader 
kan leren kijken. Dat kan ik steunen door hem een andere omgeving 
aan te bieden,” zegt een moeder met een Marokkaanse achtergrond. 
Enkele Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben familie en vrienden 
in de randgemeenten wonen waardoor zij dat woonmilieu goed ken-
nen. Een jonge nieuwe bewoner: 

Opvoeden & de invloed van de wijk  
Er zijn meerdere Turkse en Marokkaanse moeders die niet bang 
zijn voor een mogelijke negatieve invloed van de buurt. Zij zijn ervan 
overtuigd dat de manier waarop je je kinderen opvoedt en de manier 
waarop kinderen op school worden geholpen veel belangrijker zijn 
dan het pedagogisch klimaat op straat. Meerdere moeders vertellen 
dat hun oudere zonen goed zijn opgegroeid in Spangen en niet het 
verkeerde pad zijn opgegaan. 

Een moeder met een Turkse achtergrond vertelt: “De kinderen krijgen 
informatie op school van de politie. Ze worden geïnformeerd over 
het ‘ronsel systeem’ zodat ze weten dat ze daar niet in mee moeten 
gaan.” Een andere Turkse moeder vertelt: “Praten, praten, praten dat 
is belangrijk.” En ze vult aan: “Grenzen stellen. Ik laat mijn oudere kin
deren niet hele middagen op straat zwerven. Ze mogen bijvoorbeeld 
naar een specifieke speeltuin en moeten dan over twee uur thuis zijn. 
Ik maak duidelijke afspraken.”

Een jonge Marokkaanse moeder vertelt over haar eigen broers: “Ik 
heb broers met goede banen en goede opleidingen. Maar ik heb ook 
broers die in de gevangenis hebben gezeten. Jongens met dezelfde 
opvoeding die allemaal in Spangen zijn opgegroeid. Als je kind het 
verkeerde pad opgaat, hoeft dat zeker niet te komen doordat je in 
Spangen woont. Zo eenvoudig zit dat niet in elkaar. Zo werkt dat niet.”

Een Marokkaanse moeder vertelt: “Ik heb vijf kinderen in Spangen 
groot gebracht. Ik heb van alles meegemaakt met junkies en prosti
tuees. In die tijd was ik ook wel in paniek. Hoe moet dat? Hoe kan ik 
mijn kinderen hier goed op laten groeien? We wilden om die reden 
naar Prinsenland verhuizen. Maar met het inkomen van mijn man 
lukte het niet om daar een huis te kopen. Nu zijn we jaren verder. Ik 
woon en werk nu in Spangen. Ik ga niet meer weg. […] Ik voel mij in 
huis net zo veilig als buiten. En mijn kinderen zijn goed opgegroeid. Ze 
hebben een goed leven en hebben ook een band met Spangen.”  

“Zodra mijn vriendin en ik samen kinderen krijgen, vertrekken 
we uit Spangen. Ik ga mijn kinderen later niet hier naar school 
brengen. De Nederlandse taal wordt slecht gesproken op de 
scholen. Het taalprobleem in de wijk is groot. Ook wil ik niet dat 
mijn kind straks te horen krijgt ‘jij die witte’. Dit hoor ik ook van 
buren in mijn complex.”

Een Nederlandse vader en oud-bewoner: “We vonden ons zoontje 
niet assertief genoeg om hem naar een school in Spangen te bren
gen. Dat leek ons uiteindelijk na lang wikken en wegen geen goed 
idee. Voor hem niet en voor ons niet. Het welzijn van mijn zoontje gaf 
uiteindelijk de doorslag om te verhuizen. Daarbij speelde ook mee dat 
ons zoontje niet terecht kon op de basisscholen die wij buiten de wijk 
hadden uitgekozen. Onze voorkeur ging uit naar scholen die populair 
zijn onder Nederlandse Rotterdammers en omdat de vraag groter is 
dan het aanbod, selecteren deze scholen de kinderen op basis van 
het postcodegebied. Woon je dichtbij de school, krijg je voorrang. 
Omdat wij in een andere wijk woonden, zouden we niet in aanmerking 
komen.”
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Een Turkse moeder vult aan “Ik kan het wel een beetje begrijpen, 
mijn dochter praat op school regelmatig Turks. Dat gebeurt hier wel.” 
Tegelijkertijd vertelden de moeders die wij in de ouderkamers van de 
drie basisscholen spraken dat zij tevreden zijn over de kwaliteit van 
de basisscholen in de wijk.  

Een van de nieuwe bewoners vertelt dat ze bewust voor een school 
in Spangen heeft gekozen. “Ik en mijn man hebben allebei een goede 
opvoeding gehad en we hopen dat onze kinderen dat ook meekrijgen. 
We hebben vertrouwen in de wijk en de school. Het is een gezellige 
school met kleine klasjes. In de klas van mijn dochter zit één Neder
landse jongen. Ik begrijp wel dat Nederlandse ouders buiten de wijk 
naar een school kijken. Maar ik hoop dat het gaat veranderen en dat 
de middengroepen ook naar de scholen in de wijk trekken. Ik hoop op 
een betere mix.”

Basisscholen in de wijk
Ouders benadrukken dat onderwijs “een ongelofelijk belangrijke partij 
in de wijk is.” Voor sommige bewoners is de school van doorslagge-
vend belang om zich ergens te vestigen of een wijk te verlaten.

Sinds de nieuwbouwprojecten in Spangen zijn ontwikkeld en meer 
Nederlanders en middengroepen in de wijk wonen, rijst de vraag 
of deze nieuwe bewoners ook voor basisscholen in de wijk (gaan) 
kiezen. Nu is het beeld dat er nog geen tien Nederlandse kinderen 
op de drie basisscholen in de wijk zitten. Wat betekent het als de 
nieuwe middengroepen van Spangen bewust niet voor de scholen in 
hun woonwijk kiezen? Wat zegt dit over de toekomst van Spangen? 
Dit is een kwestie die sommige bewoners nadrukkelijk bezighoudt. 

Een Marokkaanse moeder die actief is op een van de basisscholen 
vertaalt het feit dat er geen gemengde scholen in Spangen zijn als 
een gebrek aan verbinding tussen bevolkingsgroepen. Meerdere 
Marokkaanse en Turkse moeders benadrukken dat het goed zou zijn 
als er ook Nederlandse kinderen op de basisschool zouden zitten. 
“Aansluiting met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving 
is belangrijk.”

Marokkaanse moeders die al lang in Spangen wonen, signaleren dat 
nieuwe bewoners hun kinderen buiten de wijk naar school brengen. 
Een moeder vertelt: “Mijn zusje maakt schoon bij enkele gezinnen in 
een complex vol Nederlanders. Het zijn best aardige mensen. Maar 
waarom doen ze hun kinderen niet in de wijk op school? Wat is er 
mis met onze scholen en onze kinderen? Ik begrijp hen niet en ben 
nieuwsgierig naar hun redenen. Ik heb geen idee. Nu zitten er maar 
een of twee Nederlandse kinderen bij ons op school. Uiteindelijk voelt 
dat niet goed. Blijkbaar willen ze hun kinderen niet bij onze kinderen 
op school doen. Misschien heeft het ook te maken met ons imago. In 
de krant lees je altijd negatieve berichten over Marokkanen.”

Een Marokkaanse moeder zegt: “We horen ook van andere Marok
kaanse en Turkse ouders dat zij hun kinderen naar scholen buiten de 
wijk brengen omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen met 
Nederlandse kinderen omgaan en die zijn hier niet op school.” 

Een jonge Marokkaanse moeder vertelt over haar eigen ervaringen:

“Pas toen ik op het HBO zat, zat er voor het eerst één Neder
lands kind bij mij in de klas. Ik had toen al de basisschool en 
het MBO afgerond en nog nooit een Nederlands kind van dicht
bij gezien. En daar zat Tim bij mij in de klas. Eerst werd ik echt 
zenuwachtig van Tim. De eerste Nederlandse jongen die bij 
mij in de klas zat. Later leerde ik hem kennen en bleek hij een 
gewone jongen te zijn. Hij bleek gewoon tussen Marokkanen en 
Turken opgegroeid te zijn.”
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 Fysieke vernieuwing met instroom  
van nieuwe groepen

Sommige bewoners vinden het belangrijk dat er in de toekomst meer 
woningen voor middeninkomens worden ontwikkeld in Spangen. 
“Maak meer woningen zoals in de Betje Wolffstraat. De potentie zit in 
de wijk. Renoveer de gevels weer terug in originele staat. Asbest eruit, 
trespa en dakdozen eraf. Breng de allure en schoonheid weer terug in 
de wijk.” Ook medewerkers van het wijkteam van Woonstad ervaren 
de geplande fysieke vernieuwing als belangrijke kans. “Daarmee kun 
je middengroepen en specifiek de rode stedelijke doelgroepen aan
trekken. De wijk is er aan toe. We krijgen dan een grotere verschei
denheid in de bevolking van Spangen. Het is nu te veel van hetzelfde. 
Te veel mensen die moeten leven van weinig financiële middelen.” 
Andere bewoners zien de fysieke vernieuwing als een bedreiging voor 
de toekomst van Spangen. Een bewoner zegt: “Door te veel te slopen, 
sloop je de ziel uit Spangen en wordt het een Vinex wijk met af en toe 
een oud mooi huis.”

Sommige bewoners benadrukken dat Spangen niet moet  
veranderen door “nieuw bloed toe te voegen en oud bloed weg te 
doen”. 

“Spangen heeft toekomst als het een wijk blijft van oude én 
nieuwe bewoners. Als je samen een nieuwe wijk neerzet, moet 
je elkaar niet gaan verdringen.” 

Een aantal bewoners benadrukt dat het goed zou zijn om woningen 
toe te voegen die gericht zijn op het maken van een wooncarrière van 
de huidige bewoners. 

Bewoners die al langer in Spangen wonen, zien steeds meer mensen 
met hogere inkomens naar de wijk komen. De diversiteit die hierdoor 
ontstaat vinden zij op zich prima, maar zij zien het ook als een bedrei-
ging voor de betaalbaarheid van het wonen voor de huidige bewoners 
van Spangen. Enkele bewoners benadrukken dat zij het erg vinden 
dat mensen die hier met plezier wonen vanwege sloop of renovatie 
misschien de wijk uit moeten. “Mensen die al 35 jaar hier wonen, zijn 
hier gewend. Zij hebben hun contacten in de wijk en zijn aan Spangen 
gehecht. Het is niet goed dat zij van Woonstad de wijk uit moeten 
omdat mensen met een hoger inkomen hier moeten komen wonen.” 

Enkele bewoners van het Justus van Effenblok en Bellamyplein vertel-
len dat zij regelmatig van andere bewoners horen: ‘Je hebt mijn huis 
ingepikt.’ Zo vertelde een jonge bewoner uit het Justus van Effenblok 
dat hij in de sportschool in Spangen een praatje aanknoopte met 
andere sportende jongens. Toen zij hoorden waar hij woonde, zeiden 
ze: ‘wij moesten ons huis uit door jullie’. De sfeer werd minder gezel-
lig en de nieuwe bewoner voelde zich niet meer zo op zijn gemak in 
de sportschool in zijn wijk.  
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Nieuwkomers en gevestigden 
Spangen is een wijk in opbouw. Steden en wijken in verandering zoals 
Spangen kenmerken zich door een dynamiek waarbij nieuwkomers 
en gevestigde bewoners zich tot elkaar moeten gaan verhouden. Dat 
is een eeuwenoud gegeven en gaat vaak gepaard met schuring en 
botsing. Door toenaderingen, in positieve of negatieve zin, ontstaan 
uiteindelijk nieuwe gemeenschappen. Het opschorten van meningen 
en oordelen over ‘de ander’ kunnen daar behulpzaam bij zijn. 

Een oud-bewoner vertelt: “Het plein en de nieuwe woningen werden 
met graffiti ondergespoten met teksten waaruit de jongens van de wijk 
lieten blijken dat het plein hun terrein was. Woonstad deed toen niets 
om het snel te verwijderen terwijl het bedreigend op ons overkwam.”

Een nieuwe bewoonster: “Soms vind ik het moeilijk om op een bankje 
op het plein te gaan zitten vlakbij een grote groep jongeren. Toch doe 
ik het. Soms moet ik het wel bewust tegen mijzelf zeggen: ‘Doe het 
gewoon’.”

Een Marokkaanse moeder op school: “Er was een nieuwe Neder
landse moeder bij ons op de basisschool en daar hadden we leuk 
contact mee. We wisselden uit over onze culturen. Met de kinderen 
vierden we samen Pasen en wij vertelden over de Ramadan. Dan kom 
je verder met elkaar. Ik kom door mijn werk bij veel oudere mensen 
thuis. Zij hebben mooie verhalen over hoe Spangen vroeger was, over 
Rotterdam en de Tweede Wereldoorlog. Mijn vriendinnen zeggen 
soms wel eens tegen mij: ‘Wat moet je toch met die mensen’. Maar 
ik vind dat mooi om te horen.” Aandacht, werkelijke belangstelling en 
verhalen verbinden. Door goed naar elkaar te luisteren leer je de wijk 
opnieuw begrijpen en ontdekken. 
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Een oud-bewoner met een Nederlandse achtergrond vertelt: “Verschil
len tussen bevolkingsgroepen in Spangen zijn zeer groot. Een bewo
ner zei tegen mij: ‘Ik moest mijn huis uit omdat jullie hier moesten 
komen wonen.’ Als ik in snackbar Florida stond op dagen dat Sparta 
niet hoefde te spelen, werd ik vreemd aangekeken. Je voelde wat men 
dacht: ‘wat doet een witte hier in onze wijk?’ [..] Het zijn kleine voor
beelden van ervaringen die er bij mij persoonlijke aan bijdroegen dat 
ik mij toch niet goed op mijn plek voelde zitten in deze wijk.”

Conflicterende leefstijlen
In Spangen vertellen bewoners dat de verschillen tussen bevolkings-
groepen groot zijn. Tijdens de gesprekken komen voorbeelden van 
conflicterende leefstijlen en conflicterende normen en waarden naar 
voren. Dit speelt niet alleen tussen nieuwe bewoners en gevestigde 
bewoners, maar ook in sommige portieken waar mensen al lange tijd 
samen wonen.

De vraag die op komt, is de volgende: kun je je thuis voelen in een 
omgeving waar vele mensen wonen die anders zijn? Zo ja, wat is er 
voor nodig om je thuis te voelen? Welke ‘eigen’ ruimte(n) en verbin-
dingen met plekken en mensen zijn noodzakelijk?

Een bewoonster van de nieuwbouw, ontworpen door Mecanoo archi-
tecten, vertelt: “Als je wilt dat de nieuwbouwontwikkelingen soepe
ler verlopen, dan moet je geen voetbalveld midden in een nieuwe 
ontwikkeling plaatsen. Dat bevordert de sociale interactie niet. Wij 
doen allemaal onze voordeur direct dicht. Het voetbalveld is geen 
ontmoetingsplek voor de mensen die er wonen. Natuurlijk trekt het 
voetbalveld pubers aan. Jongens die graag met lawaai tot ’s avonds 
laat rondhangen en voetballen. Hun gedrag botst met de behoeften 
van de nieuwe bewoners die om het voetbalveld wonen. De sfeer die 
deze pubers meebrengen is echt anders. Het is hard en agressief. Ze 
schreeuwen en schelden. Terwijl in deze nieuwbouwcomplexen juist 
veel gezinnen met kleine kinderen wonen. Zo heb ik Surinaamse en 
Pakistaanse buren met kleine kinderen.” 

Instroom Nederlanders & losse eilanden
Meerdere bewoners vertellen dat zij de toegenomen men-
ging, het feit dat er weer Nederlanders naar de wijk toe 
verhuizen een belangrijk punt voor de toekomst van de wijk 
vinden. Andere zijn terughoudender. Zij vinden dat de wijk nu 
vooral uit losse eilanden van Nederlanders bestaan, zonder 
verbinding met de rest van de wijk. 

Een Marokkaanse moeder van de Mariaschool vertelt: “Ze 
organiseren hun feestjes in hun eigen achtertuin, onder 
elkaar en met elkaar.” Een andere moeder zegt: “Beneden
dijks zijn enkele blokken waar alleen maar Nederlanders 
wonen. Ze wonen allemaal bij elkaar. Daar kom je niet tus
sen. Ze zijn op hun eigen blok en tuin gericht. Ze willen niet 
met anderen omgaan. Dat idee krijg ik. Dat idee geven ze 
ons. Zijn ze bang dat hun kinderen de verkeerde kant opgaan 
als ze met onze kinderen omgaan? Ik weet het niet. Deze 
Nederlanders sluiten zich af en dat is niet goed.”

Een jonge vrouw met een Marokkaanse achtergrond zegt: 

“Ik vind het prima als er meer Nederlanders in de wijk komen. 
Als ik er maar geen last van heb. Laat ik het zo zeggen, als ze 
zich als mens gedragen. Ik heb slechte ervaringen in Schiedam. 
Daar wonen veel Nederlanders en ik werd op mijn ‘Marokkaans 
zijn’ aangekeken. Ik wil dit niet nog een keer meemaken. Ze 
komen bij ons in Spangen wonen. Deze wijk is zeer gemengd 
met Turken, Surinamers, Marokkaanse Rotterdammers 
enzovoorts. Als de nieuwe instroom zich respectvol naar ons 
allemaal gedraagt, zijn ze natuurlijk welkom. Het gaat om hoe 
je met elkaar omgaat.”
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Het heeft tijd nodig om te kunnen komen tot een nieuw sociaal weef-
sel in Spangen. Een oud-bewoner benadrukt: “Verbinding ontstaat 
niet doordat je bij Woonstad je bonnetjes kan declareren van kosten 
die je maakt als je een activiteit organiseert. Verbinding ontstaat ook 
niet als enkele bewoners af en toe een activiteit organiseren. Er is 
meer nodig om werkelijke relaties op te bouwen.” De oud-bewoner 
houdt een pleidooi voor het aangaan van verbindingen op basis 
van gedeelde interesses, talenten en kwaliteiten. Hij zoekt naar 
een manier om het vooruitkomen in de wijk te stimuleren. “Ik heb 
geschiedenis gestudeerd en kan best een jongetje dat net een duwtje 
in de rug nodig heeft, algemene kennis bij brengen bijvoorbeeld over 
de staatsgeschiedenis.” De crux is om te zoeken naar wat verschil-
lende mensen op basis van gelijkwaardigheid voor elkaar en de 
gemeenschap kunnen gaan betekenen. 

Zichtbaar maken wat er al is
Het is nuttig om verbindingen die aanwezig zijn zichtbaar te maken. 
We hebben nogal de neiging om te kijken naar wat er nog niet is, 
om onze focus te richten op ideaalbeelden die nog niet gerealiseerd 
zijn. Maar juist op het thema ‘verbinden’ liggen in Spangen kansen 
om verder te bouwen op wat er al in gang is gezet onder meer door 
bewonersinitiatieven zoals ‘de Huiskamer van Spangen’, ‘Natuur-
lijk Spangen’, ‘Geloven in Spangen’ en ‘Welkom in Spangen’. En 
dit geldt ook voor investeringen van individuele bewoners zoals de 
Marokkaanse wijkverpleegkundige die zich inzet voor oudere Neder-
landse bewoners, de nieuwe bewoner die het initiatief neemt om in 
gesprek te gaan met bewoners die al lang in Spangen wonen en de 
jonge nieuwe bewoonster die op scholen in Spangen gaat voorlezen. 
Uitwisselingen van positieve ervaringen en persoonlijke verhalen van 
mensen en gemeenschappen kunnen helpen.

Vakmanschap van welzijnswerkers  
Een bewoonster benadrukt het belang van het vakmanschap van 
welzijnswerkers. “Als vanzelf zoeken mensen hun ‘eigen soort op’: de 
mensen waarin we ons herkennen. OudSpangenaren zoeken oud
Spangenaren op, kunstenaars zoeken kunstenaars op, enzovoorts. 
Een welzijnswerker heeft een vak geleerd en kan andere verbindingen 
creëren. Die heeft ook de opdracht om groepen open te houden en 

Kloof & verbinden
Bewoners maken zich zorgen over de kloof tussen verschillende 
bewonersgroepen. Voor velen heeft het verbinden van mensen top-
prioriteit. “De afgelopen jaren is er veel gebeurd, maar echte cohesie 
is nog niet van de grond gekomen. Bewoners van Spangen samen
brengen heeft daarom prioriteit.” Een bewoner refereert aan een 
onderzoek over Spangen. “Een van de zorgpunten uit het onderzoek is 
de kloof tussen nieuwe en oude bewoners. Deze zorg wordt breed her
kend en gedeeld. Het gebrek aan verbinding tussen bewoners vormt 
een potentiële bedreiging als er geen aandacht aan wordt besteed.” 

Een andere bewoonster: “Mijn zorgen voor Spangen zijn dat je in de 
wijk kunt investeren door stukjes ervan op te knappen. Maar je kan 
mensen niet van de eilandjes halen. Er zijn veel eilandjes en ik denk 
dat het belangrijk is dat die verbonden worden.” 

Het voordeel van de eilandjes in Spangen - de naar binnen gerichte 
complexen - is dat bewoners hun eigen homogene leefwereld kunnen 
creëren midden in een zeer diverse stedelijke omgeving. Mensen 
creëren plekken waar zij zich thuis kunnen voelen, plekken met ‘ons 
soort mensen’: de Marokkaanse en Turkse moeders in de ouderka-
mers, de oudere bewoners bij de eetgroep van Annie Verdoold en 
de nieuwe bewoners rond hun gemeenschappelijke binnenterreinen. 
Tegelijkertijd ervaren bewoners nadelen.

“Er zijn eilanden in de wijk van hogere inkomensgroepen.  
We zien ‘gated communities’ en dat versterkt de kloof.” 

Een bewoonster gebruikt zelfs het woord ‘apartheid’. Zij vindt ‘de 
apartheid’ een grote bedreiging voor de toekomst van Spangen. “Als 
nieuwe bewoner merk je een gevoel van ‘apartheid’. Bewonersgroepen 
raken ver van elkaar af, niet alleen doordat je nieuw in de wijk komt 
wonen, maar ook vanwege culturele achtergronden. Oudere allochtone 
bewoners zien de nieuwe instroom als een bedreiging. ‘Wat komen ze 
hier doen? Waarom brengen ze hun kinderen niet hier naar school’?” 
Een andere bewoner herkent het gevoel maar vertelt dat als je in 
gesprek gaat met mensen die hier allang wonen, de sfeer van ‘verwij-
dering’ snel verdwijnt. 
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mensen niet uit te sluiten.” Onderzoeken bevestigen dat zelforganisa-
ties vaak een homogeen karakter hebben en dat juist het vakman-
schap van welzijnswerkers ‘horizontale’ verbindingen tussen verschil-
lende mensen kan stimuleren.

Spangen kent vele verhalen
Spangen is niet te vangen in één vastomlijnd beeld. De verhalen uit 
Spangen zijn positief, negatief, dynamisch, grillig, zelfs tegenstrijdig 
en allemaal waar. Mensen die wonen en werken in Spangen hebben 
uiteenlopende ervaringen. Verschillen in verwachtingen, leefstijlen en 
werkelijkheden zijn soms groot. De mentale wijk: de wijk zoals bewo-
ners die ervaren en beleven heeft vele verschillende gedaanten. 

Een bewoonster vertelt: 

“Het gaat ook om de verwachtingen van mensen die hier wonen 
en komen wonen. Ik hoorde onlangs een Turkse vrouw vertellen 
dat veel bewoners die hier al jaren wonen, tevreden zijn over 
de wijk. Spangen is zeer verbeterd. Er zijn speelplekken, er is 
ruimte. De vraag is dan: Met welke verwachtingen verhuizen we 
naar een wijk. Wat vinden we eigenlijk normaal?” 

Ook de omgekeerde vraag ‘wat vinden we met elkaar onacceptabel’ 
is belangrijk om in Spangen te bespreken. Er vinden in Spangen 
immers voorvallen plaats die velen ongewenst vinden. 

Respectvol met elkaar leren omgaan, investeren in verpauperde 
en verslonsde woningen, elkaar leren aanspreken op onacceptabel 
gedrag, meeliften met positieve voorbeelden en energie uit de wijk, 
alsook het bewustzijn vergroten van de verschillen en overeenkom-
sten over ‘wat normaal is’, lijken belangrijke onderdelen te zijn om 
met elkaar een goede toekomst op te bouwen in Spangen. 
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Vergroenen & verduurzamen
Als zwak punt van de wijk noemen meerdere mensen het weinige 
groen in de smalle straten. Een werkzoekende vader van twee kinde-
ren: “In mijn ogen is Spangen grijs. Ik woon er met plezier, maar mis 
groen in de straten.” Tegelijkertijd ervaart een grote groep mensen het 
vergroenen en verduurzamen van Spangen als een sterke troef voor 
de toekomst. De groene ring om Spangen is een kracht en betere 
groene verbindingen met de omgeving kunnen Spangen versterken. 
Denk aan een uitbreiding van het groene wandelnetwerk, het verbete-
ren van de aansluitingen met de groene omgeving zoals het Dakpark 
en het vergroenen van de entrees van de wijk zoals bijvoorbeeld de 
entree bij de Van Nellefabriek. Inzet zou moeten zijn om vergroening 
op verschillende schaalniveaus door te zetten. Meerdere bewoners 
en medewerkers van Woonstad benadrukken: “Groen versterkt de 
gezondheid.”

Bewoners adviseren om aan te sluiten bij de kwaliteiten die er zijn en 
de kansen die zich voordoen op de onderwerpen vergroenen en ver-
duurzamen. “Kleine aanpassingen kunnen al een groot effect hebben 
op de uitstraling van de publieke ruimte.” 

“Vroeger hadden veel woningen groene heggen aan de straatkant. Dat 
kun je op oude foto’s terugzien. Dat geeft een mooie en rustig beeld. 
Breng dit terug.”

Hoofdas en de Schie
Tijdens meerdere gesprekken kwamen de Huygensstraat en het 
P.C. Hooftplein ter sprake: “Maak van de Huygensstraat een mooie 
beeldbepaler en een groene as. In de opzet van Spangen is dit de 
hoofdweg, maar deze straat heeft weinig ruimtelijke kwaliteit. Ook de 
Tsplitsing bij het P.C. Hooftplein is lelijk en onoverzichtelijk. Er staan 
wel bankjes maar daar zou ik zelf nooit gaan zitten.” 

Een andere bewoner zegt: “Fietsers hebben duidelijk niet de hoofdrol 
in Spangen en dat is wel wenselijk in een kinderrijke en duurzame 
wijk. De hoofdweg zorgt voor een tweedeling in de wijk en het P.C. 
Hoofdplein zou helemaal opnieuw ingericht moeten worden. Nu heb
ben auto’s de hoofdrol en is er totaal geen ruimte voor fietsers.”

Meerdere bewoners ervaren de ligging bij de Schie als een kans voor 
Spangen. Een bewoonster: “Spangen is helemaal leuk, ik ben geval
len voor het uitzicht. Ik kijk uit op de Schie. Maar dat kan wel wat 
meer allure gebruiken.” 

“Niet iedere straat heeft voldoende ruimte voor bomen, maar 
kleinere oplossingen zoals boombakken geven het straatbeeld 
al een enorme impuls.”
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spoor tussen de Tjalklaan en de Spaanse bocht. Dit is een wild stukje 
groen waar ik enig onderhoud verzorg. Soms helpen andere buurtbe
woners mee, maar meestal doe ik het alleen.”

‘Vergroening’ is een goed onderwerp om ontmoetingen te creëren. 
Ten eerste omdat in Spangen al meerdere bewoners actief en betrok-
ken zijn op dit thema. Ten tweede omdat de activiteiten vooral in het 
publieke domein plaatsvinden. En ten derde omdat het een onder-
werp is waarbij mensen samen komen op basis van het gedeelde ple-
zier van tuinieren of het gezamenlijke belang om bijdragen te leveren 
aan het verduurzamen en vergoenen van de wijk. 

Het onderwerp ‘vergroening en verduurzamen’ leent zich in Spangen 
ook goed voor het opstarten van ‘oefenpraktijken’ om te komen tot 
nieuwe rollen tussen bewoners, overheid en instellingen. In Spangen 
woont namelijk een groep betrokken bewoners die kennis, netwerken 
en professionele ervaring heeft met het opzetten van duurzame en 
groene trajecten. Het zijn ondernemende bewoners die ideeën heb-
ben, conceptueel kunnen denken en zich willen inzetten. 

Een andere bewoner: “Doe meer met de groenstrook langs de Schie. 
Maak langs de Schie bijvoorbeeld picknickplekken of een groene wan
delroute. Deze groenstrook mag gerust speelser en wilder worden.” 

“De Schie is een kans voor Spangen. We liggen fantastisch aan de 
Schie. In één van de leegstaande panden aan de Schie zou een grand 
café ontwikkeld kunnen worden. Nu ligt het er allemaal nogal slonzig 
bij, met halve wrakken waar volgens mij nog zwervers in slapen. De 
Schie nodigt uit, kan ruimte geven.”

Oefenpraktijken van zelfbeheer
Meerdere bewoners werken actief mee aan de vergroening van de 
wijk. Bewoners van ‘Natuurlijk Spangen’ zijn op wijkniveau actief en 
andere bewoners zetten zich in op specifieke plekken in de wijk of 
vlakbij hun woning. Een bewoonster vertelt: “Ik heb een boomspie
geltuintje aangelegd voor mijn woning aan de Vosmaerstraat en ik 
ben actief bij de snoeiclub van de speeltuin aan de Bilderdijkstraat.” 
Een bewoner vertelt: “Ik ben actief op de groenstrook langs het oude 

“Ik loop vaak door de openbare ruimte en denk ‘dat kan beter’. 
Het stelsel van de overheid als opdrachtgever met eindeloos 
veel onderaannemers werkt niet. We zouden als Spangen nog 
veel meer het vergroenen in eigen hand kunnen nemen.”

“In mijn toekomstbeeld van Spangen produceren wij zelf energie met 
aardwarmte, wind en zon. Regenwater irrigeert onze tuinen en spoelt 
de wc’s door. Spangen ‘unplugged’ betekent voor mij dat Spangen 
als eerste een collectieve wijkontwikkelingsmaatschappij wordt. Dat 
we als collectief dingen delen. Schapen beheren het gras en kippen 
verwerken ons groenten en fruit afval. ‘Wij willen kippen’ is al in 
oprichting.”

“Geef bewoners budget en laat bewoners ideeën uitvoeren om de 
publieke ruimten aantrekkelijker te maken. Bewoners hebben vaak 
beter zicht op wat er moet gebeuren aan onderhoud omdat ze dage
lijks in de wijk aanwezig zijn. Niet iedere bewoner hoeft actief te zijn. 
Een paar trekkers zijn nodig. Voorwaarde is dat de buurt de initia
tieven steunt. Als we ons als collectief organiseren kunnen we meer 
bereiken.”
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Binnentuinen en publieke ruimten
Gemeenschappelijke binnentuinen zijn een troef van Spangen. Bewo-
ners kunnen de inrichting zelf bepalen en maken prachtige groene en 
veilige speelplekken waar kleine kinderen plezierig kunnen spelen. 
Een bewoonster met een zoontje van negen vertelt: “Ik woon in een 
blok met een gemeenschappelijke tuin en dit heeft ertoe geleid dat 
de meeste vriendjes van mijn zoon in hetzelfde blok wonen. Ze zijn 
met elkaar in de gemeenschappelijke tuin opgegroeid.” Een moeder 
van de Al-Ghazali basisschool heeft een koopwoning in het blok, ont-
worpen door Mecanoo architecten, en zegt: “Ik ben zeer tevreden. Het 
binnenterrein is heel prettig om te zitten en voor onze kleine kinderen 
om te spelen.” 

Tegelijkertijd vinden meerdere bewoners dat de focus op de binnen-
terreinen ertoe leidt dat veel nieuwe Spangenaren zich vooral naar 
binnen keren. “De complexen staan op zichzelf en belemmeren een 
buurtgevoel en interactie tussen verschillende bewoners. Het zou 
goed zijn als de bewoners van Spangen ook weer aan de publieke 
ruimte gaan denken.”

Het kleine ontmoeten
Het verbinden van mensen is een cruciaal onderwerp voor de toe-
komst van Spangen, zo ook het kleine ontmoeten in de buitenruimte. 
Meerwaarde van publieke ruimten is dat onverwachtse kleine interac-
ties kunnen ontstaan tussen allerlei verschillende wijkbewoners. 

Een bewoonster zegt: 

“Belangrijk is dat we allemaal ontspannen kunnen wonen en 
leven. Als ik het voor het zeggen had, zou ik inzetten op het 
vergroten van contacten op straat tussen mensen. Dan zou ik 
investeren in manieren om het onderling op straat aangenamer 
te maken. Ik zou inzetten op een ‘soort van wijkconciërges’ die 
in de wijk rondlopen om de sfeer in de wijk te verbeteren en de 
gastvrijheid van de wijk te versterken. Ik zou investeren in het 
kabbelende onderlaagje van de wijk. Vergelijk het met een goede 
barvrouw, tramcontroleur of ondernemer. Ze maken een praatje 
met alle mensen, stellen bewoners op hun gemak. Zij zijn ‘de 
smeerolie’ tussen alle verschillende mensen die hier wonen.” 

Aanspreken & respect
Meerdere bewoners geven aan dat zij het moeilijk vinden om mensen 
aan te spreken op hun gedrag in publieke ruimten, op straat en in de 
gemeenschappelijke ruimten van de wooncomplexen. En hoe verhoud 
je je op het plein tot een ander, die echt wel anders is? Een bewoner 
zegt: “Elkaar aanspreken is lastig. Ik ben laatst door de wijkagent op 
mijn vingers getikt toen ik iemand aansprak omdat het als uitlokking 
kan worden uitgelegd.”

Een jong echtpaar heeft zich voorgenomen om iedereen gedag te 
zeggen en dat werpt zijn vruchten af. Een bewoner stelt voor om 
mensen met een sleutelrol zoals bijvoorbeeld een imam te betrekken 
bij dit vraagstuk. “Als je elkaar kent is het al een stuk gemakkelijker 
om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.” Meerdere bewoners 
noemen respect als sleutelwoord. 

Tijdens een groepsgesprek met Marokkaanse en Turkse moeders in 
de ouderkamer bij een van de basisscholen vond een onderlinge dis-
cussie plaats over hangjongeren in de wijk. Sommige vrouwen durven 
de jongeren niet aan te spreken. Andere vrouwen hebben daar geen 
moeite mee. Uiteindelijk is de conclusie dat als je hen met respect 
behandelt, je zeker wel met de jongens kan praten. Enkele vrouwen 
vertellen dat zij liever zelf in gesprek gaan met de jongeren, dan dat 
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zij dat aan hun mannen overlaten. Hun mannen blijken vaker agres-
sief te reageren op jongens die wiet roken, alcohol drinken op straat 
of lawaai maken in de portieken. “Maar als je deze jongens agressief 
benadert, dan werkt dat averechts.”

Een jonge Marokkaanse moeder vertelt: “Er hingen zwarte, donkere 
jongens voor mijn raam die alcohol aan het drinken waren. Ze praat
ten hard en ik voelde mij toch wel geïntimideerd en was bang dat ze 
met iets zouden gaan gooien. Maar mijn kinderen konden niet slapen. 
En ik besloot ze aan te spreken. Dat heb ik op een respectvolle 
manier gedaan én op een manier die past bij hun manier van commu
niceren. En het werkte. Ze zijn ook echt weggegaan nadat ik het twee 
keer had gevraagd.”

In het zelfde groepsgesprek benadrukt een andere moeder: “De 
manier waarop je anderen benadert, is belangrijk. Doe je dat met 
respect of niet? In het portiek van mijn schoonvader hangen regelma
tig jongeren en zij roken daar hasj. Mijn man gaat dan hard te keer 
tegen die jongens. Dat werkt niet. Die jongens hebben vaak al een 
laag zelfvertrouwen. Als je duidelijk benoemt wat het probleem is, dan 
snappen ze het vaak wel. Zo van: ‘jongens het stinkt hier en er wonen 
hier allemaal oude mensen. Dat kan toch niet?’ Dat begrijpen ze wel.”

Vooral een woonfunctie 
Spangen ligt dichtbij het centrum en de snelweg. Ook heeft de wijk 
goede openbaar vervoer verbindingen. “Je zou Spangen bijna een 
Vinex locatie kunnen noemen omdat het primair een woongebied is. 
Het is zelfs een beetje saai”, zegt een bewoner. Meerdere bewoners 
vinden Spangen een rustig woongebied. “De winkels zijn in Delfsha
ven. Dat is dichtbij. De trap op en je bent er. Maar je hebt hier geen 
last van de drukte. Ook positief is dat er in Spangen geen cafés zijn.” 
Meerdere bewoners vinden het prima om een stukje te moeten lopen 
voor de dagelijkse boodschappen. 

Andere bewoners missen de levendigheid van de winkels en enkele 
basisvoorzieningen; plekken waar mensen komen omdat het nodig is 
zoals een pinautomaat, kapper, gezondheidscentrum of een muziek-
school. Een oudere dame zegt: “Hier beneden heb je helemaal niks. 
Dat is echt een nadeel voor hulpbehoevende ouderen.” 

“De afwezigheid van commercie is een bedreiging” zegt een bewoner. 
“Het is hier fijn wonen maar het is geen gebied om te leven. Je mist 
hier het leven op straat.” 

Een bewoonster die zes jaar in Spangen woont: 

“Ik realiseer mij wel dat ik vooral Spangen uitga. Voor afspraken 
ga ik richting het centrum. Een wijntje drinken, dichtbij huis? 
Ik zou niet weten waar dat kan? We zijn wel eens een keer in 
een café op het Mathenesserplein geweest, maar dat wordt niet 
mijn lievelingskroeg. De winkels en horeca zijn voor mij niet 
aantrekkelijk in Spangen. Er is in die jaren nog geen voor mij 
aansprekende nieuwe plek bijgekomen.”  
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Daarnaast spreken meerdere bewoners hun zorgen uit over het feit 
dat de komende jaren veel van de eigen kracht van bewoners wordt 
verwacht. Een vrijwillige bewoonster zegt: “Het gros van de mensen 
heeft werk, zij hebben geen tijd. Als vrijwilliger wordt er steeds meer 
een beroep op je gedaan. Als je je nu actief opstelt in je buurt, moet 
je oppassen dat je geen ‘vrijwilligers burnout’ krijgt. Daar kunnen 
organisaties niet mee door gaan. Ondersteun initiatieven daarom 
 professioneel.” De vraag ‘hoe versterk je bewonersinitiatief’, is daar-
mee een belangrijke vraag voor de toekomst van Spangen geworden. 
Het steeds beter leren samenwerken met elkaar én met de vele 
verschillende bewoners met verschillende capaciteiten en onder-
steuningsvragen, is voor professionals een mooie uitdaging voor de 
komende periode. Hoe gaan zij hun vaardigheden en capaciteiten op 
dit terrein versterken? 

Slim samenwerken 
Meerdere bewoners noemden als bedreiging voor Spangen het 
langs elkaar heen werken van instanties. Organisaties investeren 
vanuit een goed en welgemeend eigenbelang in de verdere opbouw 
van de wijk. Tegelijkertijd zijn bewoners van alle leeftijden meer dan 
ooit mede-producent van de toekomst van hun eigen woonwijk. Slim 
samenwerken met de verschillende professionele instanties én aller-
lei bewoners is cruciaal. Zeker nu er fors wordt bezuinigd op allerlei 
maatschappelijke voorzieningen. Het is zaak om talenten en energie 
effectief te bundelen. 

Bewoners geven de organisaties die actief zijn in Spangen in ieder 
geval graag het volgende advies mee: “Durf ook eens de verant
woordelijkheid te nemen voor iets wat in eerste instantie niet jouw 
verantwoordelijkheid is.”

Een bewoonster: “Je zou een club van burgers met allerlei verschil
lende expertises moeten koppelen aan professionals en met elkaar 
bekijken hoe we samen de uitvoering ter hand kunnen nemen.” Een 
andere bewoner: “Er wonen in Spangen genoeg knappe koppen 
om met creatieve oplossingen te komen, bijvoorbeeld als geld een 
probleem is.” Een aantal bewoners wil graag samen met organisa-
ties aan de slag met vernieuwende concepten vanuit de gedachte 
van goede wijk-business-cases. “Kunnen we van Spangen een pilot 
maken waarbij organisaties buiten de eigen kaders gaan werken en 
ook financiële middelen anders in gaan zetten? Op het moment dat 
we bijvoorbeeld zes jongeren die dreigen te ontsporen naar een goede 
baan kunnen begeleiden, bespaart dat de gemeenschap uiteindelijk 
enorm veel geld.”

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we elkaar leren ken-
nen, elkaars verhalen en drijfveren begrijpen en ontdekken welke 
 kwaliteiten mensen en organisaties hebben. Een bewoner zegt: 
“Woonstad moet blijven investeren in het ondernemerschap van 
bewoners. Goede communicatie tussen instellingen en bewoners is 
cruciaal. Dat moet goed gaan. Als organisaties niet goed luisteren, 
werkt dit demotiverend.” 

Een bewoonster aan het Bellamyplein vertelt: 

“Het is ook in ons belang dat er weer gezinnen met kinderen 
aan het plein komen wonen. Omdat er in onze straat meerdere 
woningen te koop staan, willen wij graag met Woonstad samen
werken om potentiele kopers te woord te staan. We vertellen 
graag ons verhaal over het leven in Spangen. Ook zou het 
helpen als bijvoorbeeld een kapotte vuilnisbak en brievenbus 
worden gerepareerd.”
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Naschrift

In Spangen sluiten buurthuizen, werkloosheid en schooluitval 
zijn groot. We horen serieuze problemen over onder meer soci-
aal en fysiek beheer, mensen die niet meekomen, verwaarlozing 
en crimineel gedrag. Tegelijkertijd is de positieve energie onder 
bewoners meer dan voelbaar en levert een grote groep mensen 
op allerlei manieren bijdragen aan de wijkontwikkeling. Het gaat 
beter met de wijk, ook al benadrukken meerdere mensen dat 
het herstel pril en kwetsbaar is. In Spangen zijn positieve en 
negatieve ontwikkelingen tegelijkertijd gaande. In het benoe-
men en verbinden van positieve en negatieve verhalen ligt een 
mooie uitdaging voor de toekomst van Spangen. 

Het versterken van wijkkansen, vraagt overigens een andere 
manier van handelen dan het verminderen van wijkproble-
men. Het aanspreken van mensen op hun talenten maakt een 
andere dynamiek bij hen los dan wanneer contact ontstaat op 
basis van (mogelijke) problemen. Diverse onderzoeken beves-
tigen dit. Het welbevinden van mensen verhogen is echt iets 
anders dan hun ongeluk verminderen. Ook het ombuigen van 
wijkbedreigingen en het investeren in kansen van de wijk zijn 
twee verschillende bewegingen met elk hun eigen dynamiek. 

Spangen is een wijk in opbouw. Spangen is niet te plaatsen in 
één vastomlijnd kader. De verhalen uit Spangen zijn dynamisch, 
grillig, tegenstrijdig en allemaal waar. Er wonen veel verschil-
lende mensen met verschillende leefstijlen, ervaringen en 
belevingen. Leefstijlen conflicteren ook regelmatig. Mensen 
signaleren negatieve voorvallen en vertellen dat zij het moei-
lijk vinden om buurtbewoners aan te spreken op ongewenst 
gedrag. Normbesef, verschillende verwachtingen en de vraag 

‘wat vinden we eigenlijk normaal en onacceptabel’ komen 
als rode draden naar boven uit gesprekken in de wijk. Nieuw-
komers en gevestigde bewoners moeten zich nog tot elkaar 
leren verhouden. Spangen is een wijk met vele ‘anderen’ en 
bewoners realiseren zich dat zeer goed. Mensen met dezelfde 
achtergronden en leef stijlen zoeken elkaar op. Spangen is een 
wijk van eilanden en tegelijkertijd is de behoefte aan verbindin-
gen met ‘de anderen’ groot. Dat is een mooi gegeven om mee 
verder te gaan. Door zichtbaar te maken welke verbindingen 
er al zijn, kunnen bewoners en professionals voortbouwen op 
wat al in gang is gezet. Persoonlijke verhalen van mensen en 
gemeenschappen kunnen helpen om de nieuwsgierigheid en 
interesse van mensen te prikkelen en de wijk opnieuw te leren 
begrijpen en te  ontdekken. 

Het fysieke en sociaal beheer van de bestaande woningvoor-
raad is vaak minder populair dan het ontwikkelen van nieuw-
bouwcomplexen. Maar juist in Spangen, een wijk met een grote 
bestaande sociale woningvoorraad, kan het verschil gemaakt 
worden door met een vernieuwd optimisme het beheer aan te 
pakken. 

Belangrijk is dat bewoners en professionals met een open 
houding in de wijk staan. Daarvoor is het nodig dat zij kritisch 
reflecteren op hun onbewuste persoonlijke voorkeuren en 
(klasse) vooroordelen en met een open en nieuwsgierige blik 
om zich heen blijven kijken, slim samen werken en gezamen-
lijk blijven investeren in Spangen. Interessant is de vraag: hoe 
kunnen we de unieke pioniersmentaliteit van Spangen steeds 
blijven prikkelen en versterken? 
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Els Desmet is sociaal geograaf, zelfstandig onderzoeker en advi-
seur. Zij is betrokken bij stad en stedelingen, organiseert uitwisse-
lingen tussen bewoners en professionals en maakt verschillende 
perspectieven van de hedendaagse stad zichtbaar en inzichtelijk.

Dankwoord 
Met veel plezier heb ik gewerkt aan mijn aantekeningen over 
Spangen. De open gesprekken met mensen die wonen en werken 
in de wijk waren boeiend. Hun beelden, ervaringen en uitspraken 
vormen vanzelfsprekend de basis van de aantekeningen. Zon-
der hun verhalen had ik deze notities nooit kunnen optekenen. 
Ook bedank ik Pamely Tijthoff van ‘Welkom in Spangen’ voor het 
regelen van de gesprekken. Arnold Reijndorp, Addie Bergwerff 
en Marien de  Langen bedank ik omdat zij mij stimuleren steeds 
 precies te kijken en te blijven reflecteren op wat ik ervaar. De lezin-
gen van hoogleraren Jim Diers en Evelien Tonkers boden inspiratie 
tijdens het schrijfproces. Fotograaf Joop Reijngoud bedank ik voor 
zijn indringende foto’s en Karin ter Laak voor de fraaie vormgeving. 
Ook bedank ik mijn opdrachtgevers Jikke Vergragt en  Gerben in ’t 
Hout voor hun vertrouwen, reflectie en enthousiasme. De nauwe 
samenwerking met Jikke Vergragt van Woonstad Rotterdam was 
van bijzondere betekenis. 

Els Desmet
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