Parkstadpad
Wandeling 04 Buiten de Binnenstad van Eindhoven
Tijdens deze wandeling maken we kennis met de chique kant van Eindhoven. We lopen
stroomopwaarts langs de Dommel, waar de villawijken van de bevoorrechte
Eindhovenaren werden gebouwd. Dit ging gepaard met de aanleg van parken en fraaie
plantsoenen. We maken kennis met villapark Den Elzent, waarna we in het
Genneperpark terecht komen, een bewaard gebleven stukje landelijk gebied waar de
Dommel en de Tongelreep samenvloeien. Via het aangrenzende Stadswandelpark doen
we de dorpskern van Oud Stratum aan en lopen we verder naar het Witte Dorp, een
heuse Dudok-enclave. Langs het Eindhovens Kanaal en de villa van Anton Philips keren
we terug bij het station.
Routebeschrijving
I
Van uitgang station rechtdoor, brede weg oversteken, tussen de terrasjes door en dan
links horecastraatje in lopen (Dommelstraat). Aan het einde, vlak voor de brug, rechts
grindpad langs de Dommel volgen (Mariënhagepad). Na een paar bochten komen we
naast een kapel uit op een weg. Deze oversteken en Dommel blijven volgen; nog een
brede weg oversteken en doorlopen tot gemetselde brug met bogen (Dommelbrugje).
Hier even rechts en vervolgens links doorgang (Molenstraat) nemen en via roestbruine
hekjes weer terug naar de rivier, die hier geflankeerd wordt door de nieuwbouw van het
Van Abbemuseum (links) en het stadhuis (rechts). We lopen links de schuine brug op
richting het museum. We dalen tegenover de voorgevel de trap af en volgen de Dommel
- na het oversteken van een weg
- nu aan de andere zijde door het plantsoen tot de volgende brug. Hier steken we links de
weg over en lopen we de wijk Den Elzent in, via de Elzentlaan.
II
Elzentlaan door lopen tot 2e straat rechts (Tollenslaan), deze uitlopen en dan links door
licht gebogen straat (Jacob Catslaan) en dan weer rechts (Ruusbroeclaan) richting
Dommel-plantsoenen. Brede weg oversteken en straat volgen (Jonckbloetlaan) met links
bebouwing en rechts het plantsoen. Als straat na huisnr 15 naar links buigt dan rechts
pad nemen en plantsoen inlopen (links aanhouden) tot een bruggetje over een beekje
(Tongelreep). Na het bruggetje rechts en dan rechtdoor lopen tot een tweede
voetgangersbrug over de Dommel. Hierna links rivier blijven volgen door plantsoen. Aan
het einde klinkerweg oversteken en door fiets - en voetgangerstunneltje de brede weg
kruisen en meteen links stalen trapje op en weer naar de Dommel lopen. Vlak voor brug
rechtsaf pad inslaan, Dommel links houden. Via twee bruggetjes passeren we links het
roestbruine silhouet van Vincent van Gogh en komen we door een poort uit op de
Genneperweg, met links de watermolen.
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Langs de watermolen lopen we de Genneperparken in. We passeren een klein bruggetje
over de snel stromende Trompetterloop (een vispassage) en een langgevelboerderij
(links). We negeren het eerste pad links (met bordje Eindhoven Museum) en lopen nog
voor de volgende boerderij (Genneperhoeve) links het onverharde karrespoor op.
Rechtdoor blijven lopen, ook waar karrespoor overgaat in smal onverhard pad tussen
twee weitjes door. Links passeren we een breed water (de Vleut). We komen uit bij wit
bruggetje over de Tongelreep. Na dit bruggetje meteen links smal pad langs water
volgen, dit loopt even daarna omhoog naar een verhard voetpad. Hier links. Pad maakt
een halve boog door een parkje. Links passeren we een huisje met twee stalen masten
erbij, hierna afslag scherp links en pad komt uit op een parallelweg, daar naar links. Links
het clubgebouw van het schuttersgilde, hier rechts het tunneltje door, Alberdinck
Thijmlaan. We komen uit op de hoek van het Stadswandelpark.
III
Schuin park inlopen en links om de vijver heen, langs het observatorium, en daarna het
derde pad links dieper het park inlopen, links aanhouden. Links zien we een vijver met
het Radiomonument. Het park in de andere hoek links weer verlaten bij het witte
Stadspaviljoen. Hier rechts langs brede laan en Parktheater tot aan druk kruispunt.
Oversteken naar de kerk (Oud Stratum). Links van de St. Joriskerk de brede St. Jorislaan
volgen. Nr. 37 is het poortgebouw van de begraafplaats St. Joris. Hierna eerstvolgende
straat rechts met de witte huizen (Burghstraat, Witte Dorp). Straat komt uit op driehoekig
plein (Burghplein). Hier links omheen lopen, dan 2e straat links (2e Wilakkerstraat), en
dan weer links (Petrus Dondersstraat). Aan het eind scherp rechts de ventweg volgen tot
de entree van het Glorieuxpark (ijzeren hek). Links van het entreehek zien we het grote
landhuis De Burgh liggen.
IV
We steken ter hoogte van het ijzeren hek links de brede weg met middenberm over,
rechtdoor via een laantje door een plantsoen (links speelplaatsje) en komen uit op een
woonstraat waar we links aanhouden. Aan het eind rechts brede straat (Gabriel
Metsulaan) die uitkomt op het kanaal. Hier links water volgen tot stalen hefbrug, hier
rechts. Voorbij het DAF-museum links nieuwe straat langs houten paaltjes in lopen en
links aanhouden en door open hek open terrein oplopen dat in gebruik is als
parkeerplaats (NB 2019: hier wordt gebouwd, mogelijk tijdelijk afgesloten). Terrein schuin
links oversteken richting voormalige industriegebouwen (gasfabriek). Hier rechts omheen
lopen, dan links er tussendoor en weer rechts via open hek terrein weer verlaten.
Weg (Nachtegaallaan) oversteken en rechtsaf uitlopen. Links passeren we terrein,
koetshuis, poort en huis van landgoed De Laak (villa Anton Philips). Linksaf (Parklaan) en
dan niet met laan meebuigen, maar rechtdoor (Dommelstraat) en via brug over de
Dommel, langs poptempel De Effenaar, deze horecastraat uitlopen. Aan einde rechts
terug naar stationsplein. Einde wandeling.

Praktische informatie
De route begint en eindigt aan de voorzijde 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.

