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SPANNEND 
SPANGEN
Spangen, Keileweg, Marconiplein: 

tot voor kort waren het niet 

bepaald klinkende namen 

of uitnodigende plekken in 

Rotterdam. Laat het nu een 

bijzonder gebied in opkomst zijn, 

waar gepolijste en ongepolijste 

plekken zij aan zij liggen en 

uitnodigen tot een spannende 

fietstocht of wandeling. 

Met volop Water Sensitive 

plekken. Wij hebben het voor je 

uitgetekend. Follow the red line. 

SPANGEN route



Route spannend Spangen
Te bereiken via: tram 8, tram 23, metro Marconiplein
Hele route: ± 3 uur wandelen

1. Startpunt: Metrostation Marconiplein
Ok, toegegeven, Marconiplein is nog steeds niet 
de meest sfeervolle plek van Rotterdam, maar door 
de toevoeging van makkelijk te onderhouden groen 
zoals de vlakken met verschillende grassoorten, is 
het plein zeker minder onvriendelijk geworden. 

2. Buitenplaats Spangen (Koffie)
Natuurlijk Spangen heeft deze buitenplaats voor de 
bewoners ingericht. In deze buurttuin wordt groente 
verbouwd. Vanaf maart is er elke woensdagochtend 
koffie. 

3. Boomhutten
Op verzoek van Natuurlijk Spangen heeft de 
Gemeente Rotterdam deze architectonisch 
verantwoorde boomhutten neergezet voor de 
buurtkinderen.

4. Spoordijk 
Over deze dijk liep voorheen het goederenspoor 
richting de haven. Nu is de verharding verwijderd 
en is het een ecologisch wandelpad geworden, 
onderdeel van een 8 km lange, groene wandeling 
rondom Rotterdam, die verband legt tussen 
zorginstanties en groene initiatieven. (Zie ook de 
http://www.buurtbruist.nl/index.php/groene-zorglint/) 

5. Kinderboerderij De Bokkesprong

6. De Spaanse bocht, natuurlijke oevers
De oevers van dit water worden vergroend en 
verzacht, zodat het waterpeil moeiteloos kan stijgen 
of dalen. Wie met de rug naar de wijk staat, ziet 
rechts van de brug de oever zoals die voorheen 
was: verhard. En links de natuurlijke oever.

7. Groene schoolplein Prinses 
Margrietschool 

8. Waterberging Tjalklaan 
Voorheen was de Tjalklaan een drassige restruimte 
tussen metro en weg. In 2009 is het ontwikkeld 
tot een natuurlijk waterberging, een vijver met 
een paddenpoel in een parkachtige omgeving. De 
waterberging kan 4000 m3 regenwater opvangen. 

9. Groene schoolplein Al Ghazalischool
Achter deze stenige straat en ronde poort, ligt een 
onverwacht groen schoolplein. Een paar jaar terug 
was dit ook een geheel betegelde binnenplaats. 
Onder invloed van Natuurlijk Spangen en 
Water Sensitive Rotterdam is een avontuurlijke, 
groene tuin aangelegd. In samenwerking met 
Hoogheemraadschap Delfland worden bovendien de 
dakgoten van de school afgekoppeld van het riool. 

10. Taaltuin
In het Spartapark heeft beeldend kunstenaar 
Fenneke Hordijk de Taaltuin ontwikkeld. In deze tuin 
kunnen kinderen rennen, spelen en klauteren en 
tegelijkertijd hun taal ontwikkelen. 

11. Spartaplein
Voor berging van regenwater ondergronds gaat 
een deel van het plein op de schop. Het plein 
wordt daarna opnieuw ingericht: waterdoorlatende 
bestrating en meer ruimte voor groen. 

12. Het Kasteel/ Sparta Stadion
Straks wordt het hemelwater van het dak en het 
kunstgrasveld van het stadion afgekoppeld van het 
riool en gebruikt voor o.a. het besproeien van het 
veld. 

13. Westervolkshuis (Koffie)
Het Westervolkshuis is een goedlopend en gezellig 
buurtcentrum. Het café staat bekend om zijn goede 
koffie.

14. Pluktuin 
Op een voormalig parkeerterrein aan de RFC-weg 
ontwikkelde Progroen de stadsfruitboomgaard De 
Pluktuin. Naast het fruit dat je kunt plukken, is er 
een podium bijgekomen, een kas, een blokhut, 
een rozentuin en een pontje, zodat je over de 
Essenburgsingel naar de Pluktuin kun varen.

15. Groene kade en groene straten Schie
Deze kade was hard en stenig, maar is vergroend 
en toegankelijk gemaakt door een wandelpad.

16. Regenton Wallisweg
Als voorbeeld van duurzaam watergebruik heeft 
Natuurlijk Spangen regentonnen geplaatst in de 
Nicolaas Beetsstraat en de Wallisweg. 
Het zijn voormalige wijnvaten; van binnen nog 
helemaal rood en geurend van de wijn.

17. Waterplein Multatuliplein 
Bij veel regen vormt dit speelplein tijdelijk een buffer 
voor hemelwater.

18. Waterplein Bellamyplein
In het midden van dit plein stond sociale 
woningbouw die totaal vervallen was. De mooie 
gebouwen eromheen waren in slechte staat. 
Woningcorporatie Woonstad besloot de middelste 
gebouwen te slopen en de gebouwen aan een 
zijde van het plein te verkopen als kluswoningen. 
De woningen aan de andere zijde bleven 
appartementen en sociale woningbouw. Het 
midden van het plein is omgeturnd tot een prachtig 
waterplein. De regenpijpen van de panden om het 
plein heen zijn losgekoppeld van het riool. Bij zware 
regenval valt het water op de straat en stroomt in 
de lage bassins van het waterplein. Bij hitte kunnen 
de bassins bewust onder water worden gezet voor 
waterpret! 

19. Justus van Effenblok
Aan de Justus van Effenstraat een beeldschoon 
cadeau. Het Justus van Effencomplex behoort 
tot de belangrijkste monumenten van Rotterdam, 
maar is nagenoeg onbekend. Het baanbrekende 
woonblok van architect Michiel Brinkman is in 1922 
gerealiseerd. Het was de eerste galerijflat in binnen- 
en buitenland en heeft een bijzondere, nogal brede 
galerij: de zogenoemde bovenstraat.

20. Dakpark Rotterdam
Dit park op de daken van winkelcentrum Bigshops 
is het resultaat van een bewonersinitiatief 
zo’n 15 jaar geleden. Samen met de stad en 
projectontwikkelaars hebben de buurtbewoners 
het park ontworpen. Het Dakpark kent o.a. een 
mediterrane tuin, een barbecueweide en een 
restaurant.

21. Proefpark De Punt
Naast het Dakpark ligt Proefpark De Punt. Op 
verzoek van de Gemeente Rotterdam legde Creatief 
Beheer (expertbureau voor groene initiatieven) 
dit park al in 2004 aan. Het thema van Proefpark 
De Punt is ‘Landleven in de stad’, met o.a. een 
schapenwei en het fruitbomenavonturenpad. 

22. Le Medi 
Le Medi is een bijzonder nieuwbouwblok van 
93 woningen uit 2008. De architectuur en 
stedenbouwkundige opzet van het woonproject 
zijn geïnspireerd op de Arabische architectuur. Het 

ontwerp is van Architectenbureau Geurst en Schulze 
in opdracht van woningcorporatie Havensteder. Het 
initiatief komt van cultureel ondernemer Hassani 
Idrissi.

23. Studio Roosegaarde
Gluur vooral even naar binnen door de ramen van 
de prachtige studio van de bekende kunstenaar, 
ondernemer, uitvinder en ontwerper.

24. De Voedseltuin
De Voedseltuin biedt duurzaam geteelde 
seizoengroenten aan de Voedselbank Rotterdam. 
Bovendien hebben veel van de vrijwilligers een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is het een 
parkachtige ontmoetingsplek voor bewoners en 
natuurliefhebbers.

25. Atelier Van Lieshout
Ook hier kun je bij een bekende kunstenaar naar 
binnen gluren. Door de spijlen van het hek zie je de 
omvangrijke kunstwerken van Joep van Lieshout.

26. Stadsboerderij & restaurant Uit Je 
Eigen Stad (Koffie)
Uit Je Eigen Stad wil stadsbewoners weer verbinden 
met het eten dat dagelijks op hun bord belandt. 
Met een uitgestrekte akker, tunnelkassen en 
een kippenhouderij brengt het de voedselproductie 
weer terug naar de stad. Waarna de oogst wordt 
verwerkt in het eigen restaurant en verkocht op de 
Uit Je Eigen Stadsmarkt. 

27. Witte dorp
De huizen van het Witte Dorp zijn niet de originele. 
De oorspronkelijke woningen stamden uit 1922 
en waren ontworpen door architect J.J.P. Oud, 
die het wijkje ontwierp als een soort nooddorp, 
bedoeld om achterstandsgezinnen een gezonde 
leefomgeving aan de rand van de stad te bieden. In 
een symmetrisch stratenplan kwamen kleine, witte 
arbeiderswoninkjes. Het geheel kreeg al snel de 
naam het Witte Dorp. Toen de gemeente rond 1985 
aankondigde dat de inmiddels sterk verouderde 
huisjes gesloopt zouden worden, ontstond er 
protest. Maar de sloop was niet meer tegen te 
houden. Er werd grotendeels tegemoetgekomen 
aan de protesten door wederom kleine, betaalbare, 
witte huisjes neer te zetten. Het ontwerp van de 
huidige bebouwing is van architect Paul de Ley. Als 
eerbetoon aan architect Oud plaatste men in 1989 
een replica van de directiekeet, à la De Stijl. 


