❑ U rijdt verder rechtsaf de Dorpsstraat uit.
❑ U gaat rechtsaf de dijk af via de
SLOTLAAN.
Direct na de rotonde vindt u rechts aan de
parallelweg een voorbeeld van een villa Slotlaan 12 uit 1965.
❑ U rijdt verder via de parallelweg van de Slotlaan. Net voorbij waar de parallelweg overgaat in een fietspad steekt u (bij een brug)
linksaf over naar de P.C. BOUTENSSINGEL.
❑ Deze weg rijdt u door met een bocht naar
links tot bij de rotonde.
❑ U gaat driekwart om de rotonde en dan om
het sportcentrum rechtsaf het
VALERIUSRONDEEL in.
❑ Voor de kerk gaat u linksaf het Kars-Wegelingpad in.
❑ U rijdt de dijk op maar gaat voor de oversteekplaats rechtdoor en door de tunnel in de
Algeraweg.
❑ Uit de tunnel gaat u rechtsaf.
❑ U volgt het fietspad links aanhoudend de
woonwijk in.
❑ Voorbij de eerste flat gaat u rechtsaf het fietspad langs de SIBELIUSWEG in. (richting
Rotterdam).
❑ Op de tweede rotonde gaat u driekwart naar
links de ROSSINISTRAAT in.
Hier ziet u links in Castellum een voorbeeld
van een torenwoning uit 1994.
❑ U fietst direct hierna linksaf het fietspad in
dat uitkomt in de Brucknerstraat.
❑ En u gaat rechtsaf de Gounodstraat in.
❑ U gaat rechtdoor de W. Barentszstraat door.
❑ U gaat rechtsaf de C. Houtmanstraat in.
❑ En linksaf de Van Speijkstraat in.

Hier vindt u achterin de straat op de nummers 24 - 30 voorbeelden van arbeiderswoningen uit 1912.
❑ U rijdt de straat uit en gaat linksaf de
VAN KINSBERGENSTRAAT in.
❑ Aan het einde gaat u rechtsaf de K. Doormanstraat in.
❑ Al snel gaat u linksaf het K. Doormanplein
in.
❑ U rijdt rechtdoor via de W. Barentszstraat en
de Gounodstraat en steekt op de rotonde
recht over naar de Puccinistraat.
❑ Die volgt u en u gaat langs de parkeerplaatsen rechtsaf de Schönberglaan in.
❑ De Schönberglaan rijdt u helemaal uit tot
door de tunnel.
❑ Uit de tunnel gaat u scherp linksaf over het
fietspad langs de Algeraweg.
❑ U volgt dit pad en steekt de Abram van Rijckevorselweg recht over.
❑ U steekt de ‘s-Gravenweg recht over en rijdt
langs de volkstuinen.
❑ Na de volkstuinen gaat u rechtsaf, links langs
de boezemsloot naar het museum.
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Fietsroute
behorend bij

Modern Capelle
Deze fietsroute brengt u langs de veertien
voorbeelden, die de tentoonstelling u laat
zien. De route geeft u verder een beeld van
de grote verscheidenheid aan woningen in
deze gemeente. Veel van de buiten de
veertien voorbeelden op de tentoonstelling
getoonde objecten, komt u op de route
tegen. De veertien voorbeelden staan vermeld in het expositieboekje bij de tentoonstelling. Ze zijn een voorlopige keuze, die
later nog wordt uitgebreid. Straten met interessante woningtypes zijn hieronder in
hoofdletters aangegeven.
De fietsroute begint bij het Historisch
Museum Bermweg 13 in Capelle aan den
IJssel (elke zaterdag geopend van 13.00 u
tot 16.00 u). Maar ze kan ook op elk ander
punt van de route worden begonnen en
beëindigd.

Als u start bij het Museum:
❑ Vanuit het museum rijdt u over de Bermweg
richting Capelle.
❑ U gaat linksaf de HAAGWINDE in.
❑ Op de Kralingseweg gaat u rechtsaf en steekt
u het kruispunt over.
❑ Aan de andere kant van de Schenkelsedreef
gaat u meteen linksaf en steekt u de Kralingseweg over.
❑ Bij de WINGERD gaat u rechtsaf en volgt u
deze straat links door de bocht.
❑ U gaat voor de WILGENHOEK rechtsaf via
het fietspad naar het MEIDOORNVELD.
❑ U gaat rechtsaf de Lupinestraat in.
❑ En u gaat, links van het gras, linksaf de
VIOLIERSTRAAT in.
Hier vindt u op nr. 84 het voorbeeld van een
portiekwoning uit 1961 en op nr. 44 het voorbeeld van een duplexwoning uit 1952.
❑ U gaat even rechtsaf door de Papaverstraat.
En meteen weer linksaf via de Violierstraat.
❑ U rijdt rechtdoor via het Ericaplein en via de
Bloemensingel.
❑ U gaat linksaf via de ANJERSTRAAT.
❑ U steekt de Jasmijnsingel recht over en gaat
verder over het fietspad.
❑ Hier houdt u rechts aan en gaat u via het linker fietspad door de tunnel onder de Capelseweg.
❑ Op de T-splitsing gaat u rechtsaf en meteen
weer rechtsaf.
❑ Op de parallelweg van de Capelseweg gaat u
linksaf.
Hier vindt u op de nummers 68-70 de voorbeelden van Rug-aan-rug woningen uit 1914.

❑ Hierna gaat u terug en blijft u op de parallelweg fietsen.
❑ Daar waar de parallelweg ophoudt, gaat het
fietspad door, naar een ander fietspad dat
links uit een andere tunnel komt.
Aan de overzijde (westzijde) van de Capelseweg vindt u hier het voorbeeld van een dubbelwoning, Capelseweg 43-45 uit 1942.
❑ Vanaf de oostzijde van de Capelseweg fietst
u langs de tunnelbuis naar het Schollebos en
gaat direct achter de woningen van de Capelseweg rechtsaf.
❑ U fietst hier rechtdoor tot voorbij de volkstuinen en volgt het fietspad linksaf.
Bijna aan het einde van dit fietspad ziet u
links het voorbeeld van een boerderij
BERMWEG 125 gebouwd in 1890.
❑ U fietst naar het pannenkoekenhuis ´Schollebos`en gaat hier rechtsaf.
❑ U steekt de Bermweg over en gaat via het
fietspad over de brug.
❑ U steekt de ´s-Gravenweg recht over.
❑ U steekt de Abram van Rijckevorselweg
recht over.
❑ Direct na dit kruispunt gaat u linksaf naar de
BEEMSTERHOEK.
❑ U rijdt tussen de parkeerplaatsen door en gaat
linksaf de PURMERHOEK in.
Deze hele flat is het voorbeeld van galerijwoningen uit 1970. In de drie Hoekenflats
wonen een kleine elfhonderd gezinnen.
❑ Na de Purmerhoek rijdt u door linksaf langs
de Schermerhoek en gaat voor het winkelcentrum rechtsaf.
❑ U staat voor de Noorderbreedte en ziet rechts
voor u de VAALSERBERG.
Dit is het voorbeeld van portiekwoningen uit
1977.

❑ U gaat rechtsaf aan de andere kant van de
Hoeken via de Noorderbreedte en linksaf de
Westerlengte.
❑ Onder de metro door gaat u bij de rotonde
rechtsaf de Linie in.
❑ U rijdt hier tot voorbij de volgende rotonde
en gaat rechtsaf de Fluiterlaan in.
❑ U volgt de bocht in de weg en gaat rechtsaf
de VALKENHOF in.
Dit is een voorbeeld van portiekwoningen uit
1967.
❑ U rijdt een rondje rond het plantsoen en gaat
op de Fluiterlaan rechtsaf.
❑ Op de voorrangskruising gaat u linksaf de
KERKLAAN in.
❑ U steekt de Duikerlaan en de Reigerlaan
rechtdoor over.
❑ U gaat rechtsaf de Pluvierstraat in.
❑ En u gaat linksaf de Rivierweg in.
❑ Al snel gaat u met de bocht in de weg rechtsaf de Meeuwensingel in.
❑ Over een brug gaat u linksaf de Weteringstraat in.
❑ Aan het einde gaat u rechtsaf de
BURGEMEESTER VERLOOPSTRAAT in.
Hier vindt u op 29 t/m 43 voorbeelden van
eengezinswoningen uit 1944.
❑ U fietst linksaf de Mauritsstraat in.
❑ U gaat rechtsaf de Wilhelminastraat in.
❑ U gaat linksaf de JULIANASTRAAT in.
Hier vindt u tussen Julianastraat, Emmastraat, Plantsoenstraat en Raadhuisstraat
een voorbeeld van een hofje uit 1910.
❑ U fietst rechtsaf door de Plantsoenstraat en
linksaf door de Raadhuisstraat.
Vóór u, op de dijk vindt u in de DORPSTRAAT 42 en 44 een voorbeeld van dijkwoningen uit 1909.

