Tongelrepad
Wandeling 06 Eindhoven Buiten de Binnenstad
Aan de noordoostkant van het station ligt de campus van de Universiteit van Eindhoven
en daarbuiten kom je onmiddellijk in de natuur en in het dal van de kleine Dommel met
fraaie watermolens die ook door Vincent van Gogh zijn geschilderd. Vanuit de
noorduitgang lopen we nagenoeg meteen de universiteitscampus op, die hier in de jaren
1950 is gebouwd en architectonisch zeer interessant is. Hierna komen we in het groene
buitengebied, dat deels nieuw is aangelegd rond de Karpendonkse Plas en deels bestaat
uit een ouder bos- en weidelandschap. We bereiken daarna het dal van de Kleine
Dommel, waar we eerst de Opwettense Watermolen aandoen en ook de Collse
Watermolen passeren. Via de oude dorpskern van Tongelre en het gelijknamige villapark
komen we weer bij het station uit.
Routebeschrijving
I
Vanaf de noorduitgang van het station meteen schuin rechts via looproute Kennedyplein
uitlopen. Aan eind bij de kruising met de gele kegels linksaf oversteken en daarna
meteen schuin rechts voetpad richting campus Technische Universiteit. Brug over
Dommel oversteken, fietspad kruisen, voor de 'De Zwarte Doos' langs en dan
wandelpromenade rechts op lopen richting vijverpartij. Links om vijver heen lopen en
rechts plateau op en voor het grote gebouw (Metaforum) links plateau weer af (De
Lampedriessen). Weg oversteken en rechtdoor lopen. Waar de straat op het einde naar
rechts buigt doorsteken naar fietspad langs de Dommel. Hier rechtsaf fietspad volgen,
water links houden. Bij einde fietspad rechtdoor voetpad op. Dit blijven volgen, langs
kinderopvang, pad wordt onverhard en laatste stukje links aanhouden en via smal paadje
en onder gebouw door en dan links campus verlaten. Drukke weg oversteken, einde
rechts en meteen scherp naar links en park voor ons inlopen richting waterplas
(Karpendonkse Plas).
II
We volgen bij wandelknooppunt 84 het pad rechts van de plas, buigen naar links mee
langs enkele jeneverbesstruiken en slaan bij wandelknooppunt 86 rechtsaf. Dit rechte
pad helemaal volgen, twee keer een weg oversteken, daarna komen we op een half
verhard pad in een gebied met links kleine weilanden omringd door houtwallen. Derde
onverharde pad links, na paal met rode kop, ingaan. Dit pad knikt naar links en daarna
weer naar rechts. Bij kruispunt rechtsaf onverharde bomenlaan uitlopen tot onverharde
weg (Oude Muschbergweg). Hier links en na 150 m schuin rechts smal onverhard pad
inslaan door het bos (wandelknooppunt 73 ). Pad komt uit bij open terrein met
hoogspanningskabels. Iets naar rechts en dan linksaf de onverharde landbouwweg
oplopen, onder hoogspanningskabels door tot aan verkeersweg. Hier oversteken en aan
andere zijde langs bedrijfje grindpad oplopen, dat na afsluitboom overgaat in grasachtig
karrenspoor. Dit buigt naar links en komt na enige tijd uit bij een stuw in de Kleine
Dommel met een ijzeren hek. Hier staat 'verboden toegang' op, maar dat is een oud
bordje. Het hek is (overdag) open en leidt naar de Opwettense Watermolen.
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III
Watermolen verlaten via de ingang aan de weg, hier rechtsaf de buurtschap Opwetten in
(gemeente Nuenen) en meteen eerste weg rechts (Wettenseind). Deze rustige weg
uitlopen, zijwegen negeren, sportvelden links houden, weg wordt hier fietspad. We komen
uit op een drukkere weg (Geldropsedijk). Hier rechtsaf en omhoog lopen om de snelweg
over te steken. Na viaduct buigt de hoofdweg naar links, maar wij gaan rechtdoor het
fietspad op (Oude dijk). Oude dijk helemaal uitlopen tot spoorwegovergang. Na overweg
meteen rechtsaf over de kinderkopjes (Stationsweg). Stationsweg buigt naar links langs
een kapel en komt uit op Kruisakker. Hier naar rechts, Kruisakker komt uit op de wat
drukkere Collseweg. Deze weg (pas op: zonder voetgangersvoorziening), zo'n
driehonderd meter volgen, via brug over de Kleine Dommel, tot u links de Collse
Watermolen ziet, met in de bocht van de weg het Huis te Coll. Voorbij het huis kunnen we
links de watermolen bereiken. Tegenover Huis te Coll slaan we af, noordwaarts de
Molendijk op. Na de overweg gaat deze over in de Loostraat, waar nog een paar typisch
Brabantse langgevelboerderijen staan. Deze komt uit op de Wolvendijk. Links aanhouden
en meteen weer links 't Hofke inslaan. 't Hofke loopt in een rondje om de oude dorpskern
van Tongelre heen.
IV
We buigen met 't Hofke mee naar rechts en passeren onder meer het oude Raadhuis en
komen uit bij de enorme St. Martinuskerk. Hier linksaf, Tongelresestraat, en vlak voor de
overweg rechts korte straat inlopen (Ceramlaan), die uitkomt op een groen gebied. Hier
rechtsaf voet/fietspad op lopen, langs woonwijkje rechts, op eind maakt pad knikje naar
links, daarna meteen weer rechts richting de uitspanning in een boerderij, die hier in 1941
is gebouwd voor Frits Philips. Voor het hoofdgebouw links het erf op lopen en rechts om
boerderij heen lopen tot aan de weg. Hier links (Celebeslaan). Deze weg helemaal
uitlopen, we passeren rechts een open terrein en links een beukenlaan, een
schoolcomplex en een bosgebiedje. Waar de laan naar rechts afbuigt, rechtdoor het
fietspad volgen dat naar beneden loopt, de Berenkuil in (graffiti paradijs van Eindhoven).
Hierna via de eerste uitgang schuin links de Berenkuil weer verlaten. Na tunneltje weer
links en pad op lopen dat naar rechts buigt, onder spoorwegviaduct door. Pad gaat hierna
omhoog en buigt dan langs de Meerkollaan 180 graden naar rechts. De straat uitlopen tot
eerste afslag links (Parklaan). Dit is de centrale as van het Villapark Tongelre.
Parklaan helemaal uitlopen. Voorbij villa De Laak (vm. woonhuis van Anton Philips) buigt
Parklaan scherp naar rechts, hier echter rechtdoor blijven lopen en brug over de Dommel
oversteken. We komen uit in de Dommelstraat en passeren muziekcentrum De Effenaar.
Dommelstraat gaat over in een voetgangersgebied met veel horeca. We komen uit op
een pleintje, waar we rechtsaf slaan en het station zien liggen. Einde wandeling.

Praktische informatie
De wandeling begint bij station Eindhoven noordzijde en eindigt bij station Eindhoven
centrumzijde.

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.

