


Pad van ontmoetingen 
Net als in 'Fascinatio, de wonderwind' spelen ontmoetingen een cruciale rol in de woonwijk. 
Levensader is het ontmoetingspad, dat van oost naar west door de wijk slingert. Dit pad, de 
Solislaan, is het domein van voetgangers, fietsers en spelende kinderen. U kunt hier genieten 
van de natuur of even bijpraten op een bankje. Alle lanen, hoven en singels die de wijk omge· 
ven staan in verbinding met het ontmoetingspad. Bovendien verbindt de Solislaan het hart van 
Fascinatio met het parkachtige deel van de wijk aan de oostzijde. Aan en rondom het ontmoe· 
tingspad komen de voorzieningen van de wijk, die ieder voor zich weer een punt van ontmoe· 
ting zijn. Fascinatio lééft, de hele dag. 

Bijzondere bruggen 
Aan alle elementen zijn bijzonder. Zo zijn de bruggen in 
Fascinatio niet zomaar oeververbindingen, maar brug· 
gen die zijn ontworpen geheel in de sprookjessfeer van 
Fascinatio. De eerste brug is een 'groene' brug met een 
open dak in de vorm van een boomblad. Die is als het 
ware neergedwarreld op een aantal steunpunten, omge 
ven door bloembakken. Het dak vormt een toegangs· 
poort tot de wijk; welkom in de wereld van Fascinatio. 

Opmerkelijk In Fasclnatio Is de enorme varlêtelt In de 
fantasierijke architectuur. Welke straat u ook Inloopt, u 
ziet telkens weer andere bijzondere woningtypen, geîn· 
splreerd door de bouw van de Jaren dertig. Hierdoor 
krijgt elke bewonder het gevoel dat hij 'zijn' straat en 
'zijn' woning bereikt. Ook aan de Inrichting van de wijk 
wordt veel aandacht besteed; speels, brede lanen en 
hoven, waterpartijen en veel groen. De straten lopen 
net als In een dorp van breed naar smal en hebben 
een chique en gezellige uitstraling met donker 
gebakken stenen. 
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Fasclnatlo ontleent haar naam aan het voorleesboek 
'Fascinatlo, de wonderwlnd' van Tom Manders Jr. 
Het boek gaat over de oorsprong van het leven, over de 
elementen en de natuur, over verbazing en verwonde 
ring, over ontmoetingen. In Fasclnatlo komt dat allemaal 
tot leven, met voor het ontwerp van de wijk als uit· 
gangspunten; leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en 
privacy. Zelfs voor de namen van straten en pleinen was 
het boek de Inspiratiebron. 
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Uitstekend bereikbaar 
Bereikbaarheid staat bij veel mensen nummer één op het wensenlijstje. Fascinatio 
is strategisch gelegen. Er zijn vlotte verbindingen via ontsluitingswegen en open 
baar vervoer. Vanaf de rijksweg A16 (RotterdamDordrecht) en de Abram van 
Rijckevorselweg is de entree van de wijk goed bereikbaar. Aan de noordoostkant 
grenst de wijk aan het metrostation Capelsebrug en aan de noordwestkant ligt 
metro en busstation Kralingse Zoom op een steenworp afstand. Bovendien loopt 
de Park Shuttle tussen metrostation Kralingse Zoom en kantorenpark Rivium lenes 
de westzijde van de wijk. Deze 'people mover' krijgt bij Fascinatio een halte. Aan de 
oost en westzijde is de wijk bovendien zowel te voet als per fiets goed te bereiken. 

Klelnschaligheic.i en sfeer, voor iedereen 
In Fascinatio staat de mens centraal. Het individuele en besloten karakter van Fascinatio geeft de bewoners 
een gevoel van geborgenheid. Gezinnen met kinderen en mensen die wat verder zijn in hun leven voelen zich 
hier thuis. Het is een wijk waarin volop rekening wordt gehouden met kinderen, voetgangers en fietsers. De 

wijk krijgt open plekken, rustpunten, bankjes, veel groen, veel water voor de 
visliefhebbers en ruime speelplaatsen. Maar dit is ook een wijk waar jonge 
mensen na hun werk graag thuiskomen, waar je een praatje maakt met je 
buren. De kleinschaligheid 
geeft de toon aan. 

Hoofd entree met daarachter zicht op 
de eerste woningen aan het water 
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Metrostation 
Capelse brug 

Metrostation 
Kralingse Zoom 

Een vertrouwde omgeving 
net alle vccr rlenlnqen 

Aan het ontmoetingspad wordt het mul 
tifunctioneel centrum gevestigd met 
scholen, winkels, een gezondheidscen 
trum, kinderopvang en een jongerencen 

trum. Een horecavoorziening is aan 
de rand van de wijk gepland. Op 
speelvelden kan de jeugd een balletje 
trappen, het schoolplein is ook buiten 
schooltijd gastvrij voor spelende kin 
deren. Uw kinderen kunnen overigens 
al naar school, want er zijn drie 
basisscholen gevestigd in een tijdelijk 
gebouw. 
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Voor informatie over Fascinatio bent u elke zaterdag 
tussen 11.00 en 16.00 welkom in het gemeentelijk infor· 
matiecentrum. Hier vindt u alles over de inrichting van 
de wijk, de voorzieningen, de werkgelegenheid in de 
omgeving en de woningen die in verkoop zijn, of binnen· 
kort komen. Het centrum is gevestigd aan de Abram van 
Rijckevorselweg 12, nabij metrostation Capelsebrug 
(volg de Fascinatlo·borden). Telefoon: 010  453 53 55. 
U kunt ook het informatienummer Fascinatlo bellen: 
010 · 284 87 00. 

Fascinatio wordt ontwikkeld en gebouwd volgens de 
eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw. 
Dit betekent dat er door de gemeente, architecten en 

ontwikkelaars nauw wordt samengewerkt aan een zo 
veilig mogelijk woonklimaat. Behalve de toepassing van 
goed hang· en sluitwerk is ook grondig nagedacht over 
de veiligheid van de woonomgeving. 
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Levensloop 
e I vene 

De woningen in Fasclnatio worden zoveel 
mogelijk aanpasbaar gebouwd. Zij kunnen in de loop 
der Jaren eenvoudig worden aangepast aan veranderen· 
de omstandigheden. Hiermee word bijvoorbeeld een toe· 
komstlge verhuizing In verband met gezinsuitbreiding, 
een handicap of leeftijd voorkomen. 

zaam karakter. 
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Fascinatlo is een milieu· 
vriendelijke wijk waarin res· 
peet voor de natuur voorop 
staat. De woningen worden 
duurzaam gebouwd door 
extra aandacht te besteden 
aan energiegebruik, water· 
gebruik, materiaalgebruik en gebruikskwaliteit. 
Vanzelfsprekend krijgen ook de voorzieningen een duur· 

Bouwen aan een 

Fascinatio groeit geleidelijk tot een omvang van circa 
1000 woningen en aan de rand 100.000 m2 voor bedrij· 
vigheid. De wijk zal bestaan uit eengezinswoningen, hof· 
en singelwoningen, tweeonderéénkappers, vrijstaande 
villa's en appartementen. Fascinatio wordt gebouwd in 
vier fasen; de eerste is vrijwel klaar en aan de tweede 
wordt hard gewerkt. De derde fase is inmiddels in ont· 

wikkeling. Een vijftal architectenbure· 
aus hebben hun ideeën op elkaar 
afgestemd in het thema 'eigenheid'. 
De bewoners moeten het gevoel krij· 
gen thuis te komen in een unieke en 
herkenbare woning. Ook worden de 
thema's uit de vorige fasen, daken en 

gelaagdheid verwerkt In de ontwer· 
pen. Zodra de verkoop van start gaat, 
kunt u zelf beoordelen of de architec· 
ten in daarin geslaagd zijn. 

Een bijzondere 
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Aan Fascinatio wordt gewerkt door een uitge· 
lezen team van stedenbouwkundigen, architecten, land· 
schapsontwerpers, milieu· en groenspecialisten van 
gemeente Capelle aan den IJssel en Rotterdam en pro· 
jectontwlkkelaars. Samen met Tom Manders Jr. creëren 
zij een boeiende wijk met als uitgangspunten leefbaar· 
heid, veiligheid, duurzaamheid en privacy. 


