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plattegrond er
insteken
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ROUTE
centrum, de bergen en strijps+r
OVER DE ROUTE

Deze route geeft je een goed beeld van de veelzijdigheid van Eindhoven. Je begint in het hart
van de stad, waar je lekker kunt ontbijten en leuk kunt shoppen in de wijk de Bergen of een
museum bezoeken in het centrum. Via het oude Philipsdorp kom je vervolgens in het
opgeknapte Strijp-S, waar je hippe winkels en restaurants vindt. Op Strijp-R sluit je af met
proeven aan Dutch Design. Je kunt deze wandeling ook prima andersom lopen.

DE WIJKEN

Eindhoven is een stad die bruist van de energie met een fijne internationale vibe. In het
centrum merk je aan het grote aantal studenten en jonge expats dat Eindhoven een relatief
jonge, moderne stad is. Vanwege het innovatieve design- en tech-karakter heeft Eindhoven
internationaal grote aantrekkingskracht.
Waar in het ‘gewone’ centrum minder gevoel van historie te vinden is vanwege
oorlogsvernielingen en sloop in de jaren 60-70, is dat in de wijk De Bergen anders. Daar vind
je nog historische pandjes waar de meer bijzondere winkels en eettentjes van kleine
zelfstandigen gevestigd zijn. De Bergstraat en Kleine Berg staan bekend als de chiquere
straatjes, waar de welvermogende Eindhovenaar zijn geld uitgeeft in de horeca of een van de
boetieks. Bij mooi weer is het op straat en de terrassen van de Kleine Berg zien en gezien
worden.
Het centrumgebied rond de Emmasingel laat al wat van de impact van Philips op de stad zien.
Hier startte in 1891 Gerard Philips met een gloeilampenfabriek, die er nog steeds staat.
Tegenwoordig vind je in de oude Philipsgebouwen zoals de Witte Dame, Bruine Heer en
Lichttoren moderne winkels en restaurants, de bibliotheek en de wereldberoemde Design
Academy. De bijzondere architectuur van de Blob steekt mooi af tegen die oudere gebouwen.
Het Philipsdorp was een van de wijken die Philips als goed werkgever inrichtte voor haar
medewerkers. Waar vroeger de Philipsmedewerkers op het sportveld stonden, ligt nu het
Philips Stadion, omgeven door de moderne gebouwen van Hartje Eindhoven.
Strijp-S stond vroeger bekend als ‘de Verboden Stad’. Alleen Philipsmedewerkers met een
toegangspas konden er naar binnen, verder was het verboden terrein. Nu is het juist een open
en vernieuwende wijk waar veel creatievelingen wonen en werken. Hippe start-ups vestigen

zich hier graag, wat zich ook uit in het steeds bredere aanbod aan leuke winkels en eetplekjes
in de voormalige Philipsfabrieken. Op het aangrenzende Strijp-R zijn veel oude
Philipsgebouwen gesloopt en vind je nu een moderne woonwijk met middenin de Dutch
Design hotspot van bekende ontwerper Piet Hein Eek.

WEINIG TIJD

Kleine Berg + Philips Museum + De Machinekamer + Urban Shopper + Piet Hein Eek

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.30 km)

voor thuis 37 . Vervolg de route via de Zwaanstraat naar Strijp-R en sluit de dag af met Dutch
Design 38 .

Start de route met een ontbijtje 1 en loop daarna via de Keizersgracht richting het Van
Abbemuseum voor hedendaagse kunst 2 . Steek via het bruggetje de Dommel over en loop
naar het pleintje op Stratumseind voor een vegan lunch 3 of reserveer alvast voor een diner
4 . Steek daarna opnieuw de Dommel over en ga linksaf de Bleekstraat in. Even verderop kun

je genieten van een bierproeverij 5 . Vervolg de route over de Vestdijk, ga de eerste links en
daarna de eerste rechts, het College in. Via dit groene straatje kom je bij de hippe foodhall 6
waar je lekker kunt lunchen en borrelen. Sla linksaf op het Catharinaplein en bezoek de kerk
7 ontworpen door Pierre Cuypers. Loop rechts langs de kerk af door de gezellige Kerkstraat

en steek de Keizersgracht over naar de Grote Berg. Hier eet je in Eindhovens oudste eetcafé
8 , bezoek je moderne design exposities 9 of lunch je in Marokkaanse sfeer 10 . Sla rechtsaf

de pittoreske Bergstraat in. Hier vind je kleine boetieks en fijne eetplekjes 11 12 13 14 . Ga
aan het einde van de straat naar links de Kleine Berg in. Misschien wel het leukste straatje van
Eindhoven, vol leuke winkeltjes 15 16 en veel keuze aan horecagelegenheden 17 . Loop de
straat op en neer zodat je alles meepakt en sla vervolgens de Heilige Geeststraat in. Loop de
straat helemaal uit tot het gezellige Wilhelminaplein. Ga op het plein naar rechts en nogmaals
rechtsaf, de Willemstraat in. In deze steeds hippere straat vind je echte Brabantse
worstenbroodjes 18 , Eritrees eten 19 en Scandinavische mode en design 20 21 . Steek over
richting het groene Clausplein voor een goede kop koffie 22 . Steek daarna de Emmasingel
over en leer over de historie van Philips in het museum 23 . In de Nieuwe Emmasingel kun je
snuffelen tussen boeken 24 en gezond lunchen 25 . Daarna loop je naar de bekende fotoplek
waar oud en nieuw bij elkaar komen 26 . Loop langs de Lichttoren naar het Victoriapark, een
verrassend pleintje met leuke horecatentjes zoals Zwartwit Koffie, Victoria en Martini's.
Vervolgens loop je via de Ventoselaan richting het Philips Stadion in het oude Philipsdorp 27 .
Dan kom je Strijp-S binnen waar je eerst kunt genieten van design 28 en moderne kunst 29
en daarna lekker gaat eten of winkelen in een van de oude Philipsgebouwen 30 31 . Stop voor
een ijsje 32 of bezoek een film 33 in het Natlab. Winkel daarna in de Urban Shopper 34 , drink
een kop koffie 35 , ontsnap uit een digitale escaperoom 36 of koop nog wat speciaalbiertjes
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1 MENEER DE BOER - ETEN & DRINKEN

De hele dag door ontbijtjes klaarmaken, wie wordt daar nou niet vrolijk van? Eigenaren
Maurice en Sabine van Meneer de Boer in ieder geval wel. Hun knusse koffie-, ontbijt- en
lunchzaakje staat vooral bekend om het Breakfast All Day-concept. Vanaf 7 of 8 uur ’s
morgens, maar ook om 3 uur ’s middags bestel je hier heerlijke pannenkoekjes, yoghurt met
granola, een stevig anti-kater ontbijt of een ‘Meneer de Boer ontbijt’. Ook voor een heerlijke
kop koffie met een stuk huisgemaakte taart of cake is dit een fijne plek in een schattig oud
pandje in het centrum.
keizersgracht 20, meneerdeboer.nl, +31(0)40-8424150, ma-vr 7.00-16.00, za-zo 8.00-16.00,
ontbijt € 10, bus 15, 16, 17, 18, 19, 319 keizersgracht
2 VAN ABBEMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voor liefhebbers van moderne en hedendaagse kunst is het Van Abbemuseum een echte
must visit. Niet alleen de collectie, met werken van Picasso, Mondriaan en Kandinsky, is de
moeite waard. Ook het gebouw zelf is heel bijzonder, met een ouder pand dat is aangemerkt
als rijksmonument en dat naadloos overgaat in een gedeelte moderne nieuwbouw. Na je
bezoek aan het museum kun je genieten van een hapje en drankje in museumcafé Karel 1,
met uitzicht op de Dommel.
bilderdijklaan 10, vanabbemuseum.nl, +31(0)40-2381000, di-zo 11.00-17.00, € 13, t/m 12 jaar
gratis, bus 7, 12, 317, 318 p.c. hooftlaan, bus 17 stadhuisplein, bus 324 smalle haven
3 BAR BISTRO CALYPSO - ETEN & DRINKEN

Op een gezellig pleintje op Stratumseind vind je Bar Bistro Calypso. Het eten hier is simpel,
maar wel heel goed en lekker – ook voor niet-vegans. Alle gerechten zijn namelijk 'plantbased'. Probeer bijvoorbeeld de shoarmawrap of falafelburger, of bestel samen een
tapasplank. Tot laat op de dag kun je hier in de zomer op het terras heerlijk in de zon zitten.
Met een biertje en een 'vleesvrije draadjesbitterbal' in de hand kijk je in de verte uit op de
Catharinakerk aan het einde van Eindhovens langste barstraat.
stratumseind 83, bistrocalypso.nl, +31(0)40-3680691, wo-do 12.00-22.00, vr-za 12.00-0.00, zo
12.00-22.00, € 11, tapasplank € 19,50 p.p., bus 17 stadhuisplein, bus 7, 12, 24, 320, 324
smalle haven
4 VALENZIA - ETEN & DRINKEN

Wil je een hele avond tafelen en proeven van bijzondere Spaans-Aziatische gerechten, dan
moet je bij Valenzia zijn. Bij dit restaurant van de Eindhovense topchef Adrian Zarzo eet je
heerlijke ‘gastro-tapas’, onder het genot van een mooie wijn en gastvrije bediening. Vooraf
reserveren is aan te raden. Om de hoek vind je ook Adrians sterrenrestaurant Zarzo (Bleekweg
7).
stratumseind 103, valenzia.nl, +31(0)40-7600096, wo-za vanaf 17.00, zo vanaf 13.00, 3-gangen
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tapasmenu € 37,50, bus 17 stadhuisplein, bus 7, 12, 24, 320, 324 smalle haven
5 STADSBROUWERIJ EINDHOVEN - LEUK OM TE DOEN

Benieuwd hoe bier geproduceerd wordt? Reserveer dan een rondleiding in Stadsbrouwerij
Eindhoven voor een kijkje tussen de zakken hop en bierketels. Je kunt in het bijbehorende
Café 100 Watt ook genieten van verschillende bierproeverijen of meer leren over bier tijdens
een van de biermasterclasses.

stijlvolle restaurants (Kazerne en Benz), een designshop en een sfeervolle binnentuin. In de
ruime, moderne expositiehal kun je regelmatig nieuwe tentoonstellingen van binnen- en
buitenlandse designers bewonderen.
paradijslaan 2-8, kazerne.com, +31(0)40-2073730, expo dagelijks 12.00-0.00; bar/restaurant
kazerne dagelijks 12.0-00.00; restaurant benz: wo-do vanaf 17.30, vr 18.00, za 12.00; shop:
ma-vr 10.00-18.00, za-zo 11.00-17.00, entree exposities vaak gratis; prijs 3-gangenmenu
kazerne € 37,50; prijs 5-gangenmenu benz € 59, bus 15, 16, 17, 18, 19, 319 keizersgracht

bleekweg 1, cafe100watt.nl, +31(0)40-8428000, ma-di 15.00-23.00, wo-do 15.00-0.00, vr-za
12.00-1.00, zo 12.00-22.00, proeverij € 25, bus 17 stadhuisplein, bus 7, 12, 24, 320, 324
smalle haven, bus 5 havenhoofd
6 DOWN TOWN GOURMET MARKET - ETEN & DRINKEN

Heb je zin in Italiaans, Spaans, Indonesisch of Turks? Of wil je misschien toch liever een
burger, sushi of ijs? Bij Down Town Gourmet Market, een sfeervolle foodhall in hartje
centrum, vind je meer dan twintig eettentjes onder één dak. Ideaal als je van tevoren niet
weet wat je wilt, of als je met z'n allen bij verschillende tentjes wilt bestellen.
smalle haven 2-14, downtowngourmetmarket.com, di-vr 15.00-23.00, za-zo 12.00-23.00 ,
verschillende prijzen per eettentje, bus 16, 17 keizersgracht, bus 7, 11, 12, 24, 320, 324
smalle haven
7 CATHARINAKERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op de plek waar de Catharinakerk nu staat, stond al in de middeleeuwen een voorloper. Die
kerk kreeg het zwaar te verduren door verschillende oorlogen, vernielingen en branden, en
werd uiteindelijk in 1859 gesloopt. In 1861 begon de bouw van de huidige neogotische kerk,
naar ontwerp van de bekende architect Pierre Cuypers. Als je voor het gebouw staat, zie je
door glazen platen in de grond overblijfselen van de opgravingen uit 2003 waarbij honderden
middeleeuwse skeletten werden gevonden.
catharinaplein 1, parochiesintjoris.nl, +31(0)40-2110467, di-za 10.00-16.30, zo 11.00 -16.30,
entree gratis, bus 15, 16, 17, 18, 19, 319 keizersgracht
8 DE KARSEBOOM - ETEN & DRINKEN

De Karseboom is het eerste eetcafé van Eindhoven en bestaat al sinds 1941. Er hangt een
fijne huiskamersfeer, en ook in de verstopte binnentuin is het goed toeven. Op de kaart vind
je verschillende vlees- en visgerechten en ook goede vegetarische opties.
grote berg 10, dekarseboomeindhoven.nl, +31(0)40-2447494, ma-wo 15.30-22.00, do-za
15.30-23.00, zo 15.30-22.00, € 19, bus 15, 16, 17, 18, 19, 319 keizersgracht
9 KAZERNE - LEUK OM TE DOEN

Multifunctioneel complex Kazerne is gehuisvest in een voormalige marechausseekazerne uit
1825, toen een van de eerste die in Nederland werden gebouwd. Je vindt er een hotel, twee

Deze route is van preview

7

8

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

NAME

Anke de Bont
Photography

LAATSTE UPDATE

2020-09-29 13:25:19
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

NAME

ANKE DE BONT

Anke is een echte Brabantse en woont al 10 jaar in
Eindhoven. Waarom ze ‘Eindje’ zo’n fijne plek vindt? Het is
een grote stad maar wel met een gezellige, ongedwongen
sfeer. Er is altijd wat te beleven met evenementen zoals de
DDW en GLOW. En met ontbijten als hobby kan ze in de
vele ontbijt- en koffieplekjes haar hart ophalen.
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