Philipspad
Wandeling 01 Buiten de Binnenstad van Eindhoven
Zeg Eindhoven en je zegt Philips, het bedrijf dat de stad heeft gemaakt tot wat die is. De
eerste wandeling moet daarom wel een Philipswandeling zijn. De route voert langs het
historische hart van het Philips-concern, dat zich in het stadsdeel Strijp ontwikkelde. Van
de eerste gebouwen langs de Emmasingel, pal buiten de binnenstad, lopen we naar
Philipsdorp, gebouwd voor Philips werknemers. Hierna lopen we via een aantal latere
iconen van het Philips-erfgoed - het NatLab, Evoluon, Drents Dorp en Strijp-R - het groen
in. Ook dit gebied heeft zijn huidige bestemmingen aan Philips te danken. Op de
terugweg kruisen we Strijp-S, vanaf de jaren 1920 het monumentale hart van het Philipsconcern, waar zich nu een nieuw bruisend stadsdeel ontwikkelt.
Routebeschrijving
I
We beginnen in het plantsoen voor het station, waar het standbeeld van Anton Philips
staat. Daarna rechtsaf voor stationsplein langs en voor viaduct de weg oversteken en
rechtdoor plein op lopen (18 Septemberplein). Aan het einde voor de Blob (glazen bol)
naar links en tussen de entree van de Bruine Heer en de Blob meteen naar rechts, we
komen uit op de Emmasingel. Deze bij fietsoversteekplaats oversteken en aan andere
zijde naar links vervolgen tot de hoek van het witte gebouw, hier rechts plein op lopen, dit
plein diagonaal oversteken tot aan de Willemstraat. Hier rechts aanhouden. Ter hoogte
van de bushalte ligt aan de overzijde het Wilhelminaplein. Wij lopen door tot kruising en
steken hier over. Daarna rechts voor de kerk langs ('Steentjeskerk') en doorlopen tot
stadion. Hier links fietspad op, weg oversteken en dan rechts langs een gemetselde
pilaar met 'Philips' er op. Hierna eerste straat links de Johannastraat in en Philipsdorp in
lopen. Na nr. 34 langs driehoekig plantsoen lopen, daarna eerste rechts (Hubertastraat).
Deze komt uit op de Henriëttestraat; hier links en meteen weer rechts (Keerweerstraat)
om uit te komen op de Frederiklaan. Deze oversteken en dan linksaf tot plantsoen met
monument. Schuin door het plantsoen en dan langs de technische school de brede
Kastanjelaan volgen.
II
Aan het einde van de Kastanjelaan zien we aan de overzijde een modern gebouw met
luifel op poten (NatLab). Bij kruising oversteken en rechtdoor blijven lopen (Cederlaan
met busbaan) tot eerstvolgende oversteekplaats tegenover een gebouw met gele
steentjes (een vm. drukkerij uit 1952), daarna aan andere zijde doorlopen tot groot
verkeersplein (kruising Beukenlaan) met een hoge witte mast (De Lichtnaald). We
passeren de dubbele kruising aan de rechterzijde en vervolgen onze weg langs een
benzinestation over de Noord Brabantlaan. Aan de overzijde rijst het Evoluon op.
Na een blokje van drie woonhuizen slaan we rechts de Venstraat in en lopen we het
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Drents Dorp in. Na nr 81 slaan we rechtsaf (1e Terborgstraat) en komen we op een groot
plein (Gelderlandplein). We houden de speeltuin aan onze linkerhand en verlaten het
plein in de schuin tegenoverliggende hoek via de Winterswijkstraat. Aan het eind rechts
(Halvemaanstraat). We kruisen de Koenraadlaan en vervolgen onze weg aan de
overzijde over het voetpad door het plantsoen. Voorbij een paar blokjes met
nieuwbouwwoningen komen we bij een ouder pand met grote vensters en halverwege
een poort. Via deze poort lopen we een fabrieksstraat in (Strijp R). Aan het einde links en
dan aan het einde rechts (Beeldbuisring) door het nieuwbouwwijkje. Beeldbuisring buigt
aan eind naar rechts, en dan zien we iets verder links een pad de wijk uitlopen. We
komen uit op een asfaltlaantje (Elburglaan). Hier rechtsaf en laan uitlopen tot aan
kruispunt. Recht voor ons ligt de Bezuidenhoutseweg, deze is aan de zuidzijde geheel
bebouwd met houten huizen (KP 10).
III
Wij slaan echter links het fietspad of onverharde voetpad op (Oirschotsedijk). Links en
rechts liggen parken. Het linkerpark hoort bij het ontoegankelijke landgoed Wielewaal.
We lopen de kaarsrechte Oirschotsedijk uit tot voorbij het ISE-complex (International
School Eindhoven) en voorbij het bord 'Philips Fruittuin'. Kort hierna loopt er rechts een
vlonderpad het bos in. Dit pad slaan wij in en houden rechts bij de splitsing. Het pad komt
uit op een bestraat laantje en een zij-uitgang van de Philips Fruittuin. Laantje naar rechts
uitlopen en dan linksaf, langs hoofdingang van de Philips Fruittuin. Laan verder volgen,
voorbij het hek van de honden opleiding, hier naar rechts onverhard pad het bos inslaan.
Pad buigt bij groen gele pijl naar links, nu de zijpaden negeren tot pad uitkomt op een
dwarslaan. Hier links en bos uitlopen tot aan straat evenwijdig aan spoorlijn (Achtseweg).
Hier rechtsaf en voorbij sportvelden laantje naar rechts inslaan tot hoofdingang van het
sportcomplex (De Herdgang). Tegenover de ingang links park inlopen. Dit park naar
eigen inzicht doorkruisen (zie routekaart). Aan andere zijde komen we weer uit op de
Bezuidenhoutseweg. Hier linksaf en het spoor onderdoor en dan rechtsaf het voetpad
volgen door het plantsoen onderaan de spoordijk. Links de Groenewoudseweg en de wijk
Groenewoud.
IV
Het plantsoen langs de Groenewoudseweg eindigt bij een stenen muur, waarachter een
begraafplaats ligt. We lopen links om het kerkhof heen, steken de drukke Beukenlaan
over en lopen rechts onder het viaduct en station Beukenlaan door. Links van ons rijst het
Klokgebouw op: we zijn op Strijp S.
We slaan na het Klokgebouw linksaf en steken dan over naar rechts en lopen door de
fabrieksstraat met buisleidingen richting het complex aan de overzijde van het
driehoekige Ketelhuisplein. We lopen onder het complex door en komen aan de andere
zijde op de Torenallee, die we links helemaal uitlopen, het Glasgebouw houden we
rechts. Na de Portiersloge oversteken en links aanhouden richting de tunnel onder het
spoor. Vlak voor de tunnel weg oversteken en links tunnel door en daarna eerste straat
rechts (Clara Wichmannstraat). Iets verderop rechts begint een voetpad dat door het
plantsoen loopt onderaan de spoordijk. Pad eindigt voor een vierkante parkeerplaats.
Tussen deze parkeerplaats en het aangrenzende appartementengebouw loopt een
tegelpad. Via dit pad stuiten we op een drukke weg. We nemen het pad dat naar links
omlaag loopt en gaan dan rechts tunneltje door en stuiten dan op voet/fietspad
(Fellenoordpad) dat we naar links volgen. Via een aantal tunneltjes brengt dit pad ons
weer terug naar de achteruitgang van het station. Einde wandeling.

Praktische informatie
De route start aan de voorzijde van het station en eindigt aan de achterzijde van het
station.

In de wandelgids ‘Wandelen buiten de binnenstad van Eindhoven’ neemt
omgevingshistoricus Kees Volkers ons mee op verkenningstocht door de mooiste delen
van de buitenstad. De gids telt acht verrassende wandelingen, alle rijk voorzien van
illustraties en uitgebreide omgevingsinformatie. Zij is te koop bij de boekhandel of online
te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

