
CROOSWIJK IN VERANDERING
VIJF EEUWEN WONEN

DE TENTOONSTELLING

Crooswijk is een bijzondere wijk met een rijke en markante 
geschiedenis. Liggend aan de Rotte, de naamgever van Rotterdam, 
ontstaat de wijk langzaam maar zeker vanaf het midden van de 19de 
eeuw: Rotterdam breidt zich uit en er zijn woningen nodig voor de 
arbeiders. Rubroek is één van de eerste uitbreidingswijken buiten 
de voormalige stadswallen, al snel gevolgd door Oud Crooswijk. Er 
worden begraafplaatsen aangelegd en grote bedrijven vestigen zich in 
het gebied. Met de aanleg van Nieuw Crooswijk wordt rond 1920 het 
laatste stukje polder bebouwd. Het bombardement in mei 1940 legt 
een groot deel van Rubroek in de as en ook na de oorlog verandert 
Crooswijk ingrijpend. De bedrijven vertrekken en er komt steeds meer 
nieuwbouw in de wijken. 

Met de tentoonstelling ‘Crooswijk in verandering, vijf eeuwen wonen’ 
wordt aan de hand van negen panelen in beeld gebracht hoe de wijk is 
ontstaan en hoe en waardoor het de afgelopen vijf eeuwen is veranderd. 
De wijk bestaat natuurlijk uit de gebouwen die er staan, maar wordt 
ook gemaakt door de mensen die er wonen en werken. Op ieder paneel 
worden steeds beide kanten belicht: aan de voorkant het verhaal over 
de wijk en de gebouwen in die bepaalde periode en aan de achterkant 
een persoonlijk verhaal. 
De tentoonstelling heeft een open einde, met op het laatste paneel 
de plannen die er nu zijn en op de achterkant de mogelijkheid voor 
bewoners en ondernemers om te vertellen wat zij belangrijk vinden.

KOM DE TENTOONSTELLING 
BEZOEKEN!

De tentoonstelling is vanaf 19 februari 
2020 te bezichtigen bij Bewonersvereniging 
Rubroek in het gebouw van Middin aan het 
Goudseplein.

De openingstijden zijn:
•	maandag   8.00u - 15.30u
•	woensdag   12.00u - 15.30u
•	donderdag  11.30u - 16.00u
•	vrijdag    8.00u - 12.00u

Om binnen te komen bij Bewonersvereniging 
Rubroek kun je je melden bij de receptie van 
Middin of je kunt bellen met Jaap van Duyn 
(06-40735135).


