Strijp

door stad en land
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Voorwoord
Voor u ligt de beschrijving van een wandeling door Strijp,
zowel door de stad als door landelijk Strijp.
Strijp is een leuk stadsdeel om te wonen en om in te werken.
Maar in de dagelijkse drukte nemen we vaak niet de tijd om
echt te kijken. Naar de prachtige natuur die we hebben
bijvoorbeeld of de monumentale panden.
Wandelend door Strijp zie je zoveel meer. Daarom hebben
de medewerkers van het stadsdeelteam speciaal voor u een
wandelroute door Strijp gemaakt. Om eens stil te staan bij
ons mooie Strijp waar we ons met z’n allen voor inzetten.
Deze wandeling kan in delen worden gelopen. Vertrek- en
aankomstpunten zijn in Eindhoven de NS-stations Centraal
en Beukenlaan en het NS-station in Best.
Daarnaast loopt de route diverse keren in de buurt van de
HOV lijn en kunt u besluiten vanaf een bushalte te vertrekken
of juist bij een bushalte de wandeling te beëindigen.
We hebben diverse aanlegplaatsen voor een hapje of een
drankje onderweg aangegeven.
De route is ook geschikt om te fietsen. We wensen u veel
wandel- en fietsplezier door stad en land in Strijp,
Stadsdeelteam Strijp,
Leontien van Agt
John Elast
Maurice Hommel
Inge Ketting
Mirjan Kanters
Hans Wetzer
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Landelijk Strijp
Vanaf Station Beukenlaan:
11 km; ongeveer 2 uur en 15 minuten lopen.

Best 5 km >>

Vanaf Station Best:
15 km; ongeveer 3 uur lopen.

Meerhoven
Route Meerhoven:
6,5 km; ongeveer 1 uur en 30 minuten lopen.
Rondje Meerhoven:
7 km; ongeveer 1 uur en 30 minuten lopen.
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Philipsdorp/Strijp-S
Station Centraal naar Station Beukenlaan:
5,5 km; ongeveer 1 uur en 15 minuten lopen.
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Landelijk Strijp
Deze route, van 11 km, heeft als begin en eindpunt
station Eindhoven Beukenlaan. U loopt ongeveer 2 uur
en 15 minuten. De route sluit aan op de wandeling door
Meerhoven en Philipsdorp.

U kunt de route ook lopen vanaf Station Best. Dan is het
15 km en loopt u ongeveer 3 uur. U steekt dan halverwege
de route in bij het Beatrixkanaal.
De aanlooproute is dan als volgt;
U komt uit station Best en slaat linksaf de Spoorstraat in.
Deze gaat over in de Jan van Speycklaan. Volg deze tot aan de
Willem de Zwijgerweg. U slaat rechtsaf de Willem de Zwijgerweg
in. De eerste zijstraat aan de overzijde is de Julianaweg.
Sla hierin en volg deze tot aan het kanaal. Ga de brug
over en sla vervolgens rechtsaf de Bataweg in. Volg deze tot
de eerstvolgende brug over het kanaal. Vanaf hier volgt u
het voetpad langs het kanaal. Bij de brug van de Oirschotse dijk
over het kanaal volgt u verder de wandelroute.
De ‘terugroute’ is als volgt;
Bij de brug van de Oirschotsedijk over het Beatrixkanaal slaat u
rechtsaf en volgt u het kanaal richting Best tot aan de Bataweg.
U volgt de Bataweg rechtsaf, langs het kanaal tot aan de brug.
Ga de brug over en ga rechtdoor de Julianaweg in.
Volg de Julianaweg tot aan de Willem de Zwijgerweg.
Sla rechts af de Willem de Zwijgerweg in en volg deze tot aan
het spoor. Sla voor het spoor links af en volg de spoorlijn
tot aan het station.
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Best 5 km >>
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Station Beukenlaan.

1. Cafetaria Dinner corner

Ga bij het station de trap af richting Beukenlaan.
Sla links af (als u uit de richting Den Bosch komt gaat u onder
de spoorweg door). Hier bevindt zich een cafetaria.

Maandag – zondag 11.00 – 20.00 uur geopend.
Vrijdag - zaterdag tot 24.00 uur geopend.

Sla links af de Galileistraat in. Aan uw linkerhand ziet u de
Joodse begraafplaats. U gaat vervolgens direct
de Groenewoudse weg in.

2. Begraafplaats

Volg de Groenewoudseweg tot aan de Bezuidehoutse weg.
Ga links af het viaduct onder het spoor door. Direct voorbij
het viaduct staat aan uw rechterhand het beeldje

3. Beeldje Het Hoogspoor

‘Het Hoogspoor’.

Volg de Bezuidehoutseweg tot aan de grote laan
(met het bord Philips de Jongh wandelpark)
die rechtsaf het park in leidt.

In Woensel werd in 1771 de Joodse begraafplaats gelegaliseerd. De oudste graven dateren uit de eerste helft van de
19e eeuw. Tussen 1854 en 1945 werden de graven aangeduid
met nummerpaaltjes voorzien van Hebreeuwse karakters.
De meeste graven hebben natuurstenen zerken, en de
oudste hebben enkel een Hebreeuws opschrift, terwijl daar
de Joodse jaartelling werd gehanteerd. Latere graven
hebben opschriften in het Hebreeuws en het Nederlands,
met data volgens de tegenwoordig gebruikelijke
Gregoriaanse kalender.
De begraafplaats is goed te zien vanaf Station Eindhoven
Beukenlaan, maar is zelf niet toegankelijk.

Het beeldje is van de kunstenaar Jan van Eyl en dateert uit
1953. Het opschrift luidt: ‘Als aanvang der hoogspoorwerken
Eindhoven heeft mr. H.A.M.T. Kolfschoten Burgemeester op
3 december 1947 hier de eerste spade gestoken.’

4. Philips De Jongh wandelpark
Het park is in 1920 door familie Philips aan de gemeente
Eindhoven geschonken. Het huidige park is in 1929
aangelegd naar een plan van dhr. Versteeg. In het ontwerp
zijn zowel de Nieuwe Architectonische Tuinstijl als de Engelse
Landschapsstijl te herkennen. Het padenstelsel doet denken
aan de landschapsstijl, de toepaste symmetrie en de korte
assen vanaf de ingang aan de Nieuwe Tuinstijl.
In het ontwerp is het bestaande dennenbos gehandhaafd.
Daarbinnen is ruimte gemaakt voor speelweides,
wandelpaden en bijzondere bomen en heesters.
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Drie oude rechte ontginningswegen tussen de spoordijk en
de Oirschotse dijk zijn omgevormd tot statige bomenlanen.
Het Wilhelminamonument werd opgericht ter ere van het
veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.
Het monument werd ontworpen door de beeldhouwer
Albert Termote die in Eindhoven eerder het Radiomonument
had gerealiseerd. In het beeldwerk is een medaillon
bevestigd met een afbeelding van de koningin.

Volg de laan tot aan het Park Paviljoen.
Volg de laan langs het paviljoen, rechtdoor. Bij de T-splitsing
gaat u rechts af. Bij de kruising rechtdoor. U komt bij een
groot grasveld. Volg het pad linksaf langs het grasveld, neem
hier het tweede grindpad aan uw linkerhand. U komt bij een
grote open ruimte, van hier loopt u naar de asfaltweg bij

het sportcomplex van PSV: de Herdgang.

U gaat links af tot aan de Oirschotsedijk.
U gaat rechtsaf de Oirschotsedijk op. Aan de overzijde van de
Oirschotsedijk ligt Landgoed de Wielewaal.

5. Parkpaviljoen Philips de Jongh
Deze horeca is geopend op dinsdag t/m zondag van
10.00 - 18.00 uur.

6. Herdgang: sportcomplex van PSV
Het eigen sportcomplex van PSV, De Herdgang, ligt aan de
rand van Eindhoven in een bosrijke omgeving. Het complex
telt zeven voetbalvelden en uitgebreide overige trainings
faciliteiten zoals een fitnesscentrum.
Sportcomplex De Herdgang ligt nauwelijks vijf kilometer ten
noorden van het Philips Stadion. Het complex is niet alleen
de trainingslocatie van de PSV-selectie maar ook de
thuisbasis van de jeugd- en amateurteams van PSV.

7. Landgoed De Wielewaal
Aan de overzijde van de Oirschotsedijk ligt Landgoed
De Wielewaal. Het landhuis werd in opdracht van Frits Philips
in 1934 gebouwd. Tot aan zijn dood in 2005 woonde Philips
op het landgoed. Zijn gezin moest echter tijdens de tweede
Wereldoorlog uitwijken naar De Laak, het ouderlijk huis van
Philips. Dit omdat het landhuis werd gevorderd door Duitse
officieren. In 2007 werd het landhuis verkocht aan een
textielhandelaar uit Oisterwijk; Marc Brouwers. Het Landgoed
kent tal van monumentale bomen, rhododendrons, een rijke
paddenstoelflora en een bijzondere plantengroei. De bomen
zijn begin 20ste eeuw geplant.
12
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U volgt de Oirschotsedijk tot aan uw rechterhand de toegang
naar de Philips Fruittuinen is aangegeven. Daar slaat u
in naar het complex van de Fruittuinen.

8. Philips Fruittuinen

Van de fruittuinen gaat u over het pad richting de
Anthony Fokkerweg.

Voor de openingstijden van het pannenkoekenhuis
zie www.philipsfruittuin.nl

Voor de kruising met de Anthony Fokkerweg ziet u aan de
overkant de Mispelhoef liggen.

9. De Mispelhoef

Philips Fruittuin is een boomgaard die in de jaren dertig
is opgericht door Anton Philips. Het was een werkverschaffingsproject om de medewerkers van de Philipsfabriek
van een baan te voorzien. De Philips Fruittuin is nu een
particulier initiatief en organiseert excursies en workshops.
Ook wordt er vers fruit verkocht in hun landwinkel.
Daarnaast kan er een bezoekje worden gebracht aan
het pannenkoekenhuis De Proeftuin. De fruittuin is een
zogenaamde stadspoort; een ontmoetings- en rustpunt
voor bezoekers, op de grens tussen de stad en het buiten
gebied. Het paviljoen is een ontmoetingsplaats van
informatie, educatie en recreatie waar de verhalen
van bedrijven, landbouw en cultuurhistorie verteld
kunnen worden.

De Mispelhoeve is veel ouder dan de datum 1774 in de
zijgevel doet vermoeden. Volgens oude beschrijvingen van
Eindhoven lag hier in 1590 al een hoeve. Zeker is dat vanaf
1774 hier ook altijd een café is geweest.
Voor de openingstijden van het café/herberg de Mispelhoef
zie www.demispelhoef.nl

Volg de A. Fokkerweg naar links tot aan het kruispunt
met de Oirschotsedijk. Steek de A. Fokkerweg over.
Ga 50 meter naar rechts en sla dan het pad aan uw
linkerhand in. Volg de waterpartij tot aan de A2.
14
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Ga via de Oirschotse dijk het viaduct onder de A2 door.
Volg de Oirschotsedijk tot aan het Beatrixkanaal.

10. Beatrixkanaal
Het Beatrixkanaal is kort voor de tweede wereldoorlog
gegraven. Het verbindt Eindhoven met het Wilhelminakanaal. In 1930 werd gestart met de aanleg van het kanaal maar
de werkzaamheden moesten wegens geldgebrek in 1933
worden gestaakt. Pas in 1937, toen in het kader van de
werkverschaffing geld vrijkwam, kon men het
kanaal voltooien.

U gaat voor het kanaal links af en volgt het voetpad
langs het Beatrixkanaal. Aan uw rechterkant ligt aan de
andere kant van het kanaal Meerhoven.
Er zijn verschillende bruggen over het kanaal.
* Aansluiting op route Meerhoven.

11. Horecagelegenheid jachthaven
Café-restaurant De Roef
Dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur geopend.
Zondag vanaf 12.00 uur geopend.

Volg het kanaal tot aan de woonwagenlocatie, sla linksaf
het pad in naar de Welschapsedijk. Aan uw rechterhand
ziet u de jachthaven. Hier gaat u rechtsaf door de
tunnel onder de A2.
16
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Voorbij de tunnel gaat u linksaf en loopt u langs het

Philips van Lenneppark.

12. Philips van Lenneppark
Het Philips van Lenneppark is in de jaren zestig door de
familie Philips-van Lennep geschonken aan de bevolking van
Eindhoven, ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van
Philips. In dit stadspark is van alles te doen. Op het terrein
staat een grote kinderboerderij, er is een speeltuin en sinds
kort is er zelfs een skatepark. Volwassenen kunnen genieten
in het rosarium, de heidetuin en de kruidentuin.

13. Evoluon

Aan de andere kant van het park gaat u de tunnel onder de
Tilburgseweg door en slaat u direct na de tunnel rechtsaf.
Bij de Halve Maanstraat steekt u rechtdoor en volgt u de
Tilburgse Weg Oost. Sla hier linksaf de Kootwijkstraat en
rechtsaf de Venstraat in tot aan de Noord-Brabantlaan.

Het Evoluon was bedoeld als uithangbord voor de
technologische vooruitgang.
Het door de architecten Louis Kalff en Leo de Bever
ontworpen gebouw, werd in 1966 ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van Philips aan de stad Eindhoven
‘aangeboden’. Het Evoluon is van 1966 tot 1989 als educatief
technologiemuseum in gebruik geweest en trok grote
bezoekersaantallen. Dit kwam mede omdat de bezoekers
zelf mochten experimenteren en demonstratiemodellen
konden bedienen. Dat was toen nog nieuw en vooral voor
kinderen en jongeren aantrekkelijk.
In de jaren zeventig en tachtig kwamen ook in andere steden
dergelijke op techniek gerichte publieksmusea.
Hierdoor liepen de bezoekersaantallen van het Evoluon
terug. Ondanks veel protest besloot de concerndirectie
de tentoonstelling in het gebouw op te doeken.
Vanaf 1989 had het geen publieksfunctie meer. Daarna
werden er op het omliggende terrein verschillende nieuwe
gebouwen opgeleverd en sinds 1996 is het Evoluoncomplex
een congres- en evenementencentrum.

Aan de overzijde ziet u het Evoluon liggen.
Vanaf het Evoluon kunt u linksaf, de Botenlaan volgen en zo
komt u weer bij station Eindhoven Beukenlaan.
* Aansluiting op route Philipsdorp.
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19

Meerhoven
U kunt een rondje door Meerhoven lopen en
op ieder willekeurig punt starten. Het ‘Rondje Meerhoven’
is 7 km. U loopt ongeveer 1 uur en 30 minuten.
U kunt bijvoorbeeld met de bus naar Meerrijk / De Hangar.
U pikt daar de route op en loopt naar het noorden,
langs de busbaan/ Zanddreef naar de kruising Zandpad.
Als u bij de Casper de Haanbrug aankomt, steekt u deze over
en gaat u linksaf. Bij de eerste brug steekt u het kanaal
weer over.
U kunt deze route ook laten aansluiten op de route van
Landelijk Strijp. In dat geval is de route 6,5 km.
U loopt dan ongeveer 1 uur en 30 minuten.
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Langs het Beatrixkanaal loopt u de eerste voetgangersbrug
voorbij. Bij de tweede gaat u rechtsaf. U loopt dan de
Vinex wijk Meerhoven in.

1. Vinex locatie
De wijk Meerhoven is de nieuwste grote stadsuitbreiding
van Eindhoven. De wijk is in aanbouw sinds 1997. De eerste
huizen van Meerhoven zijn opgeleverd in 1999. Het grootste
gedeelte van Meerhoven is gesitueerd op het PIROC
(Pantser Infanterie Rij- en Opleidingscentrum), een voormalig
militaire rijschool. Voordat het bouwplan Meerhoven
uitgevoerd kon worden, was het nodig gedegen onderzoek
te doen naar eventuele explosieven; een overblijfsel van
WO II. Begin jaren ’80 is de landingsbaan verlegd naar het
noorden om de bouw van Meerhoven mogelijk te maken.

2. Rijksmonument, luchthavengebouw
Als u over de brug komt, ziet u links Bosrijk en rechts
Zandrijk liggen. Aan de linkerzijde komt u voorbij het
voormalig luchthavengebouw van Eindhoven Airport.

Dit historische luchthavengebouw werd geopend op
11 mei 1935. Het is een ontwerp van de bekende architect
Ir. D. Roosenburg (1887 - 1962). Het pand is in een Functionalistische stijl gebouwd en kwam tot stand in het kader van
een werkverschaffingsproject. Het is één van de laatst
bewaard gebleven luchthavengebouwen uit de periode
voor 1940 en uiterst zeldzaam. Het is een tijd gebruikt
als informatiecentrum van de gemeente. In 2011 is het
gekocht door Bed and Breakfast Nederland die het nu
als kantoor gebruikt.

3. Meerrijk
Café De Hangar is van maandag t/m zaterdag van
12.00 tot 24.00 uur geopend. Op zondag van 12.00 tot
19.00 uur geopend.
www.de-hangar.nl

U kunt doorlopen en de busbaan oversteken. U kunt
linksaf het winkelcentrum Meerrijk bezoeken of rechtsaf
over het voetpad langs de busbaan lopen. Bij de kruising
Zanddreef-Zandpad, gaat u linksaf het Zandpad op.

24

Cafetaria Vierrijk is op maandag gesloten, van dinsdag t/m
zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur geopend. Op zondag van
12.00 tot 21.00 uur geopend.
www.cafetariavierrijk.nl
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4. Phileas
De Phileas rijdt grotendeels over een vrije busbaan. In
principe is het mogelijk deze bussen automatisch te laten
rijden. Er is nog altijd wel een chauffeur aanwezig omdat
bezuinigingen op de originele begroting het niet mogelijk
maakten om het Phileas traject volledig gescheiden te
houden van het verkeer.
Phileas is genoemd naar Phileas Fogg, de hoofdpersoon uit
het boek ‘De reis om de wereld in tachtig dagen’ van Jules
Verne. Dit vanwege de hoge snelheid en de stiptheid.

Volg dit rode fietspad langs de warmtecentrale naar het park.
Steekt u bij het Zandstrand, de Strandbrug over. Direct na
de brug neemt u het pad naar rechts. Aan de linkerkant ziet
u de koeienwijde.
Volgt u het water en steek de Leliebrug over, direct
daarna naar links. Gaat u door het arboretum naar de
Arboretumbrug. In de toekomst komt aan de
rechterzijde de Welpse Hoef.

5. Koeien
De meeste Meerhovenaren willen een plek voor grazende
koeien en schapen in park Meerland. Dat was één van de
uitkomsten van een enquête (2008) onder alle bewoners van
Meerhoven. De samenspraak met de klankbordgroep heeft
ertoe geleid dat het ontwerp voor het park is aangepast aan
de wensen van bewoners.

6. Waterplas
Bij de aanleg van de wijk was het de bedoeling dat hier een
grote waterplas zou komen. Na de Herculesramp in 1996,
was een grote waterplas die veel vogels aan zou trekken
geen optie meer. Het besluit werd genomen om er een
groot park van te maken, met water waarin toch ook een
visser zijn hengeltje nog kan uitwerpen.

7. Arboretum

Steek deze over en volg het pad langs het water. Bij het
balkon is een uitzichtpunt op de lelieplas. U kunt uw pad
vervolgen naar de bronheuvel aan de rechterzijde.
26

Een Arboretum is een verzameling bomen. Deze verzameling
omvat meer dan 1000 bomen en struiken. Meer dan
700 ervan vormen tezamen een deel van de Nederlandse
Plantencollectie. In 2011 is de verzameling overgebracht
van De Oirsprong in Oirschot naar Boomrijk in Meerhoven.
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Wanneer u deze beklimt, heeft u een prachtig uitzicht
over park Meerland.

Daal de heuvel af naar de Vijzel/ Waterrijk.
Loop langs het fietspad terug het park in, met de heuvel
aan uw linkerzijde. Op de kruising van twee rode fietspaden
steekt u schuin naar rechts over, het Douglasbos in.
Alsmaar rechtdoor lopen tot aan de waterloop.
Dan steekt u de wiebelbrug over en gaat u naar rechts
tot aan het rode fietspad. U gaat links het voetpad op.
Bij de vijfsprong gaat u rechtdoor.

8. Park Meerland
Park Meerland is een Engels landschapspark met water
partijen, bruggetjes, slingerende paden, glooiende heuvels,
prachtige uitzichten, kronkelende vennen, ruimtelijke
natuurgebieden, speelweides en overal bankjes. Een echte
oase midden in Meerhoven.
Het park is opgenomen in de provinciale ecologische
hoofdstructuur. Het is een oord voor diverse diersoorten.
Oeverzwaluws, ooievaars en enkele bedreigde vogelsoorten
zijn er al gesignaleerd.
Het park heeft in 2011 de Dirk Roosenburgprijs ontvangen.
De jury was onder de indruk van het ontwerp van bruggen
en pompgemaal en de wijze waarop de inbreng van de
klankbordgroep is verwerkt.

9. Vijzel
Omdat het regenwater door de leemlaag niet kan infiltreren
in de bodem, moet het water worden opgevangen.
Dat gebeurt onder meer in een centrumplas, twee vennen,
een waterval, een waterlelievijver, een stroomversnelling en
een watergrot. Een grote vijzel, een soort schroef, pompt
het water hier vier meter omhoog.

10. Gezelligheid/ Douglasbos
Deze foto illustreert dat het park pas een gezellig park
wordt als de bewoners het in gebruik nemen.
Geen ‘kijkpark’ maar een heus ‘doepark’!
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U loopt rechts van het water door. Dan passeert u de oude
toegangspoort voor het PIROC terrein. Nu is het de toegang
naar het skatepark.

Na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde een
speelvoorziening. Iets later is een voetpad naar links en kunt
u het water oversteken tussen de flats door. Op de kruising
met de Grasbaan en Grasleeuwerik steekt u over. Dan blijft u
het voetpad langs het water (Rungraaf) volgen achter
de huizen langs.
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11. Skatepark PIROC
Ooit stond Meerhoven bekend om de skatehal Area 51 in de
‘oude hangar’. Nu heeft Meerhoven een eigen skateparkje
wat door de skatende jongeren intensief gebruikt wordt.

12. Rungraaf
Het beekje de Rungraaf is leidend geweest voor het ontwerp.
De strakke woonblokken zijn hieromheen gesitueerd.
Graaf is een ander woord voor sloot.
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Vervolg dit tot aan de Stillendijk. Ga op het gele fietspad
linksaf en blijf dit pad volgen. Steek de busbaan over,
vervolg langs de school tot aan de Nieuwe Sliffertsestraat.
Ga linksaf op de Nieuwe Sliffertsestraat tot aan de kruising
met de Grassavanne. Ga daar naar rechts, steek de
Sliffertsestraat over en volg het fietspad langs de
waterplas. Steek bij de Casper de Haanbrug het Beatrixkanaal
over en ga bij de T-splitsing naar rechts.

13. Stillendijk
In het stedenbouwkundig plan van Meerhoven zijn zoveel
mogelijk herkenbare bestaande elementen ingepast.
Zoals ook de Stillendijk. De oude bomen en groenwal zijn
behouden en vormen een mooie afwisseling met de
moderne architectuur van Grasrijk.

* bij het oversteken van de Casper de Haanbrug komt u weer
op de route van Landelijk Strijp en gaat u rechtsaf.
* of u maakt een rondje door linksaf te gaan en bij de
eerste brug weer het kanaal over te steken.
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Philipsdorp/Strijp-S
Route Philipsdorp en Strijp-S (van Centraal Station naar
Station Beukenlaan) is 5,5 km. U loopt ongeveer 1 uur
en 15 minuten.
Deze route heeft als beginpunt Centraal Station Eindhoven.
Het eindpunt is station Beukenlaan. Op station Beukenlaan
kunt u een koppeling maken naar de route Landelijk Strijp.
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Start bij Centraal Station Eindhoven zuidzijde (centrumzijde).
Ga rechts richting Bijenkorf en loop voorbij het VVV-kantoor
naar het 18-Septemberplein. Steek over bij de stoplichten.

Ga rechtdoor het 18-Septemberplein over voorbij de
Bijenkorf (rechts) en de Blob (links). Ga links lopen en steek
de weg (voetgangersoversteekpunt) over naar de hoek aan
de overzijde. Ga linksaf de Emmasingel op.
U staat nu voor de Lichttoren met café Usine
(www.usine.nl).

1. Blob
Bilineair object, ook wel blobitectuur genoemd. Dit is een
architectuurstijl waarbij de buitenkant van een gebouw
grillige vormen heeft. De term ‘blob’ wordt gebruikt om de
vorm te beschrijven die ontstaat na het aanklikken van een
wolk willekeurige punten in een CAD-computerprogramma.
Naast het Engelse woord voor ‘klodder’ is het ook afgeleid
van de computerterm BLOB (binary large object):
het dataformaat waarmee deze vormen werden opgeslagen
in een database.

2. Lichttoren
De Lichttoren is een zevenhoekige witte toren waarin
vroeger de levensduurproeven van de Philips gloeilampen
plaatsvonden. Vanaf 2009 is de toren met Led verlicht.
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Volg de weg voorbij de Witte Dame met daarin
o.a. de bibliotheek en de Design Academy Eindhoven.

3. De Witte Dame
De Witte Dame is een gerenoveerd fabrieksgebouw uit
1928 - 1931 waarin gloeilampen gefabriceerd werden door
Philips. Het gebouw is gerenoveerd en wordt nu gebruikt
door o.a. de bibliotheek en de Design Academy.

Ga rechtsaf de Willemstraat in. Halverwege komt u langs
het Wilhelminaplein (linkerzijde). Een plein met gezellige
cafés en restaurants. Steek bij de stoplichten de Vonderweg
over. Ga bij het eerste stoplicht rechtsaf de St. Antonisstraat
in. U komt nu langs de Steentjeskerk. De straat gaat over in
de Frederiklaan. Ga aan de linkerzijde lopen.

De zuilen geven aan waar Philipsdorp begint.

4. De zuilen in Philipsdorp
De zuilen aan het begin van de Frederiklaan markeren het
begin van het eerste fabrieksdorp (company town) dat
Philips bouwde voor haar werknemers. Ter hoogte van de
Johannastraat komt u de eerste, van circa 25 historische
foto’s tegen. Deze fototentoonstelling is gemaakt door
bewoners uit Philipsdorp.
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Vervolg uw route tot aan de De Jonghlaan aan uw
rechterzijde. Sla rechtsaf de De Jonghlaan in. Loop een klein
stukje (circa 5 meter) de Lijsterbesstraat in en weer terug
(hier hangen ook foto’s). Vervolg uw weg op de De Jonghlaan
en sla linksaf de Olmenlaan in.

5. Etosgebouw (nu het Atelier)
Hier zat vroeger een bakkerij van de coöperatie Etos
(Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking)
die ontstond in de crisisjaren (1931) uit een voormalige
Philips winkelketen. De huidige drogisterijketen Etos
komt daar uit voort.

6. Fontein Panta Rhei
Dit was een cadeau van het personeel van Philips bij het
60-jarig bestaan van de onderneming in 1951.

7. De Philips Bedrijfsschool
Dit was een bedrijfsschool opgericht in 1929 door het
Nederlandse elektronicaconcern Philips. De bedoeling was
om eigen personeel op te leiden om in de Philips fabrieken te
kunnen gaan werken. Iedere leerling was na zijn afstuderen
ook gegarandeerd van een baan binnen het concern.
Vervolg uw weg en houd links aan op de Olmenlaan/
Glaslaan. U passeert nu de Lijsterbesstraat en staat voor het
Etosgebouw. Op het Essenplein bevindt zich de fontein
Panta Rhei. Aan de overzijde ziet u de oude Philips
Bedrijfsschool (tegenwoordig ROC, straks Summa
college).
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Steek bij het stoplicht de weg over naar de Iepenlaan en ga
rechtdoor. Ga rechtsaf de Klimoplaan en vervolgens rechts de
Lindenlaan in.
Volgt u de weg en ga op de Frederiklaan links. Vervolg uw
weg tot aan de Plataanlaan. Ga hier rechtsaf of vervolg uw
weg nog circa 150 meter en geniet van een lunch of drankje
op één van de gezellige locaties aan het Trudoplein.
Volg de Plataanlaan en sla op het Plataanplein linksaf de
Vlierstraat in. Vervolgens gaat u meteen rechtsaf de
Schootsestraat in. U komt nu langs de Christelijk Hervomde
kerk uit 1935.

8. Het NatLab
Vervolg uw weg tot aan de stoplichten en sla rechtsaf de
Kastanjelaan in. Aan de overzijde ziet u het NatLab,
gebouwd in 1922, het Philips Natuurkundig Laboratorium.
Vervolg uw weg tot aan de Plataanlaan (bij een klein pleintje). Volg de Plataanlaan die overgaat in Plataanplein. Houd
links aan en ga de Dennestraat in. Gaat u aan het
einde links de Berkenstraat in.
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Het NatLab is het voormalig natuurkundig laboratorium
van Philips op Strijp-S. Het herbergt een schat aan historische
prestaties. In dit gebouw werden uitvindingen gedaan die
de wereld veranderden. Toen vormde NatLab het hart van
Philips. Nu wordt NatLab het hart van Strijp-S. Verleden,
heden en toekomst komen samen in NatLab.
Toonaangevende bedrijven en instellingen op het gebied
van multimedia, cultuur, technologie en design vinden
elkaar op deze plek. Samen maken zij NatLab tot een uniek
cultuur verzamelgebouw.
Meer informatie vindt u op www.natlab.nl.
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9. De Hoge Rug
Zeer indrukwekkend is de zogeheten Hoge Rug, een aan
eengesloten reeks van drie grote industriegebouwen,
die in 1927, 1929 en 1930 werden gebouwd.
Hier werden radio’s en, na de tweede wereldoorlog, ook
televisietoestellen geassembleerd. Er bevonden zich
ook een beeldbuizenfabriek en een glasblazerij.

10. Het Veemgebouw

Gaat u linksaf de Kastanjelaan op. Ter hoogte van huis
nummer 55 steekt u rechtsaf over naar het terrein
van Strijp S.
Voor de Hoge Rug, de drie grote witte gebouwen, gaat u
linksaf. De recent geplante platanen maken onderdeel uit
van de Groene Corridor. Aan het einde van de drie witte
gebouwen staat het Veemgebouw. Na dit gebouw gaat
u rechtsaf richting het Klokgebouw. Bij het Klokgebouw
kunt u over de rondweg (trap op) naar Station Beukenlaan.
Hier kunt u eventueel verder gaan met de route
‘Landelijk Strijp’.
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Dit werd in 1942 gebouwd. Dit opvallende en grote gebouw
was een magazijn voor radio- en televisietoestellen en
andere Philips producten. Een veem is een gebouw waar
goederen tijdelijk worden opgeslagen voordat ze
verhandeld worden.

11. Het Klokgebouw
Dit gebouw uit 1928 bevatte eens de Philipsfabriek. Hier
werd bakeliet vervaardigd. Het is vernoemd naar de enorme
klokken. Feitelijk fungeerde de bovenkant als watertoren en
maskeerden de klokken het bassin. Opvallend aan het
gebouw was ook het Philips embleem.
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Deze uitgave is tot stand gekomen met
hulp van bewoners van Philipsdorp en de
Stichting Beheer Park Meerland.
Colofon
Gemeente Eindhoven
Januari 2013
Oplage 250 stuks
Beeldmateriaal
Johan Plateijn
Gemeente Eindhoven
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