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blz 2 van 4
Wist u dat u in Eindhoven meer dan 10 km door parken en langs beken kunt lopen? Tijdens deze
gemakkelijke en waterrijke wandeling, wandelt u meteen door het Stadswandelpark met veel kunstwerken
zoals de Roepende vrouw en mooie vijvers. Vanuit het Dommelplantsoen wandelt u een prachtige stuk
langs de Dommel met veel bruggen en dan loopt u aan de andere zijde terug door het Anne
Frankplantsoen. U struint nog geruime tijd langs de Dommel en via een weiland loopt u tot aan de
golfbaan. U loopt een prachtig stuk langs de Tongelreep en dan loopt u door het Tom Smitspark. U
wandelt langs het brede water De Vleut met uitzicht op het Prehistorische Dorp en via het Stadswandelpark
loopt u terug naar de parkeerplaats. Er is genoeg te zien onderweg en in de parken staan genoeg
zitbanken. Het is echt een route om te genieten. In punt 3 kunt naar het centrum (Stadshuisplein) van
Eindhoven lopen
Startadres: Parkeerplaats Wim van Doorne Muziekkiosk, Alberdingk Thijmlaan 1, Eindhoven.
Parkeer (betaald parkeren) op de grote parkeerplaats voor het restaurant. Langs het park kunt op de
meeste plaatsen gratis parkeren
U kunt ook parkeren op de gratis parkeerplaats bij het volkstuintjescomplex “Groen Gennep”,
Genneperweg 199, Eindhoven. Start dan bij **** in punt 5.
U kunt ook parkeren op de grote gratis parkeerplaats aan het einde van de Charles Roelslaan, (voorbij)
huisnr.4), Eindhoven
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar uit- ingang van waar u gekomen bent en ga R en steek meteen de brug
over. Meteen na de brug gaat u R met rechts de beek. Ga nu verder bij **** in punt 6.
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1437. EINDHOVEN 10,5 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar de
grote halfronde Wim van Doorn muziekkiosk, loopt
u rechts langs het stadspaviljoen, genaamd
Elzentzaal, over het voet- asfaltpad.
Aan de
3-sprong voor het van met cortenstaal gemaakte
kunstwerk “Septium in gesprek met vorigen” gaat
u R. Aan de 4-sprong bij bord “Stadswandelpark”
gaat u L.
(In het mooie stadswandelpark staan veel
kunstwerken. Via infobordjes komt u te weten wie ze
gemaakt heeft en wat ze voorstellen).
Aan de 4-sprong bij kunstwerk “Kleine huiskamer”
gaat u RD. Meteen daarna gaat u bij zitbank L door
de eikenlaan. Aan de volgende 4-sprong gaat u R.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L langs de
zitbank.
Meteen daarna, aan de volgende
3-sprong, gaat R en dan buigt het pad naar links
met rechts de vijver met het grote kunstwerk
Radiomonument met de roepende vrouw.
(Het in 1936 door Prinses Juliana onthult, is tot stand
gekomen na een prijsvraag die 55 inzendingen
opleverde. Het rijksmonument is een herinnering aan
de eerste radioverbinding die in 1927 door Philips tot
stand werd gebracht tussen Nederland en het
toenmalige Nederlands- Indië).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R. Meteen
daarna aan de 4-sprong gaat u RD met rechts drie
beelden. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de
volgende T-splitsing bij zitbanken en vijver

gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD met links de vijver en rechts de dr. A.F. Philips
sterrenwachttoren. Voorbij een vijftal bij elkaar
staande mooie bomen gaat u aan de 3-sprong R.
Steek de Alberdingk Thijmlaan over en loop RD
(Boutenlaan).
2. Na 30 m gaat u schuin R over het asfaltpad. Aan
de 4-sprong gaat u R en na 10 m gaat u bij zitbank
L over het pad door het grasland.
Aan de
T-splitsing bij twee zitbanken gaat u R over het
asfaltpad. Negeer zijpaden rechts. Aan de
volgende T-splitsing gaat u R met links de Dommel
(U wandelt hier door het Dommelplantsoen waar
vlakbij de beken Tongelreep en de Dommel
samenvloeien. Een eindje verder ziet u rechts een
voormalig klooster).
Aan de T-splitsing bij brug gaat u L en na 10 m
steekt u R via oversteekplaats de doorgaande weg
over. Aan de overzijde bij wandelknooppunt (wkp)
92 gaat u RD (28) met links de Dommel. Negeer
zijpaden.
(U loopt hier door het Lex en Edo Hornemann
plantsoen. Even verder passeert u rechts een Joods
oorlogsmonument).

Bij de volgende brug, de rijksmonumentale
Elzentbrug (1930) met de vierkante pilaren met
koperen “hoed”, steekt u de weg over en gaat u
RD (pijl) door het park genaamd het Anne
Frankplantsoen. Na 30 m gaat u L over het pad en
u loopt vlak langs de Dommel. Aan de T-splitsing
gaat u L verder langs de Dommel. Steek bij
volgende brug de asfaltweg (Paradijslaan) over en
loop RD verder door het park. Negeer zijpaden
rechts.
3. Aan de kruising bij brug/stuw gaat u bij beeld
Honoré de Balzac (zie infobord) RD door het park
Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna aan de
T-splitsing bij het Van Abbe museum (hedendaagse
kunst), gaat u L over de “gebogen” brug. Meteen
na de brug bij het hoge stadskantoor gaat u L met
links de Dommel.
(Als u hier, bij het stadkantoor R gaat en dan meteen L
gaat, komt u meteen in het centrum van Eindhoven
o.a. bij het Stadhuisplein).
Loop de brede trap omhoog, steek de weg over en
ga RD het pad omlaag met links de Dommel.
(De appartementen die hier rechts staan, zijn
gebouwd op de locaties van voormalige bedrijven, zie
infobordjes die hier aan het pad staan).
Aan de T-splitsing bij brug met ijzeren reling gaat
u R en u passeert links mooie herenhuizen (nr. 7470/rond 1920). Aan de 3-sprong gaat u L (Frederik
van Eedenplein) en loop over het links gelegen
asfaltpad. Loop RD onder de hoge flat (Parkview)
met de veel raampjes door. Aan de 4-sprong gaat
u L door het Anne Frankplantsoen. Aan de
volgende 4-sprong gaat u RD. Meteen daarna aan
de T-splitsing voor de Dommel gaat u R. Negeer
zijpaden rechts.
(Een eind verder bij zitbank passeert u weer een
Joods oorlogsmonument).
Aan de kruising bij de rijksmonumentale
Elzentbrug gaat u RD met links de Dommel. Aan
het einde van het pad steekt u RD de doorgaande
weg (Edenstraat) over en steek dan meteen L de
Van Meursstraat over. Ga dan R over het
tweerichtingsfietspad en ga dan meteen L over het
voetpad met links de Dommel. (U loopt hier weer
door het Dommelplantsoen).
4. Aan de 4-sprong gaat u L over de brug met
groene reling en ga dan meteen aan de volgende
4-sprong bij paaltje R met rechts de Dommel.
Voor de Dommel buigt het pad scherp naar links.
Aan de 4-sprong gaat u R (pijl) over het grindpad
met links en rechts broekbos (nat bos). Aan de
3-sprong gaat u R (pijl). Aan de T-splitsing gaat u
R en via brug steekt u weer de Dommel over. Ga
nu L het tegelpad omlaag. Beneden gaat u L via
de fiets- voetgangerstunnel onder de doorgaande
weg (Boutenlaan/binnenring) door. Meteen na het
tunneltje gaat u L het trapje omhoog en ga dan
meteen bij wegwijzer L het asfaltpad omhoog.
Steek het fietspad over en loop RD over het pad
met links de Dommel en u passeert meteen een
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houten brug. (Rechts passeert u het omgrachte
Clarissenklooster (moeilijk te zien)).
Voorbij de
volgende houten brug gaat u aan de 3-sprong bij
stenen zitbank RD.
(Links ziet u de afbeelding/kunstwerk van Vincent van
Gogh, die in nov. 1884 hier de watermolen enkele
malen heeft vastgelegd/geschilderd).
Voorbij de twee pilaren met hek gaat u aan de
kruising RD over het grindpad.
(Als u hier L gaat, komt u meteen bij de mooie
Genneper watermolen met het grote waterrad. De
oudste vermelding is van 21 april 1249 n.a.v. de
schenking door ene Lodderken en zijn vrouw uit Den
Bosch aan de Norbertijner priorij van Postel. De molen
werd in 1582 in brand gestoken tijdens de aanval van
de Spaanse troepen op Eindhoven tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. (1568-1648) In 1587 werd de
herbouw van de dwang- banmolen voltooid).
Aan de 4-sprong gaat u L over het asfaltpad en u
passeert even verder een stuw, die ook wordt
gebruikt als kanoglijgoot.
5. Na ruim 300 m passeert u bij zitbank een half
ronde brug. Vlak daarna, vlak vóór de volgende
half ronde brug, gaat u L over het pad. Na 25 m
gaat u R over het pad met rechts weer de
Dommel. Na bijna 100 m buigt het pad naar links
met links een weiland. Aan de T-splitsing gaat u R
over de veldweg. Steek de doorgaande weg over
en loop bij houten afsluitboom RD (oranje) over
het pad. Negeer zijpaden en volg geruime het pad
met links paardenweilanden. Na bijna 700 m gaat u
aan de T-splitsing bij afsluitboom R (oranje) over
de bosweg. (Voor u ziet u gebouwen die staan op de
High Tech Campus). Meteen daarna gaat u L
(oranje) over pad door de bosstrook. Aan de
T-splitsing bij wkp 3 gaat u L (2) over de
klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u R over de
asfaltweg. **** Voor de ingang van het
volkstuintjescomplex “Groen Gennep” gaat u L
over de parkeerplaats en loop dan RD (pijl) over
pad met rechts de volkstuintjes. Negeer zijpad
links. Aan de 3-sprong gaat u R (oranje/rood) over
het grasveld met rechts de volkstuintjes. Aan de
3-sprong, met links een afsluitboom, gaat u R.
over het bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood)
met links de asfaltweg.
(U verlaat hier de
volkstuintjes). Aan de T-splitsing gaat u L tussen
boomstammen door.
(Als u hier vlak voor de boomstammen R door het bos
loopt (geen pad), komt u na 30 m bij een zitbank die
op de golfbaan staat, een fijne pauzeplek na 6,8 km).
6. Steek de asfaltweg (Velddoornweg) over en
loop RD (Charles Roelslaan) over de klinkerweg.
(U passeert rechts de golfclub de Tongelreep).
Negeer zijweg links. Meteen daarna, vlak voor de
brug gaat u L (pijl/geel-blauw) over het pad. ****
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het mooie
pad met rechts de meanderende Tongelreep. Na
500 m gaat u aan de 4-sprong bij brug en
vlonderpad
RD
verder
langs
de
beek.

200 m verder passeert u een zitbank, een mooie
plek, na 8 km wandelen. Negeer meteen graspad
links.
Bij de grote parkeerplaats horend bij het
IJssportcentrum en het nationaal Zwemcentrum
de Tongelreep loopt u RD met links de
parkeerplaats.
Bij
wegwijzer,
vlak
voor
voorrangesweg en ANWB-wegwijzer, gaat u R over
het tegelpad en u passeert meteen infoborden.
Aan het einde van het tegelpad gaat u gaat u R en
u steekt via brug de Tongelreep over. Meteen na
de brug steekt u bij volgende wegwijzer L de weg
over, stap over de afsluitboom en ga L de brug
over. Meteen na de brug gaat u R over het pad
met rechts de Tongelreep. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD verder langs de beek. (U
loopt hier door het Tom Smitspark). 200 m verder
buigt het pad naar links en u verlaat de beek.
Meteen daarna aan de T-splitsing voor weiland
gaat u R. Aan de volgende T-splitsing gaat u R
(pijl/geel-blauw) over de smalle asfaltweg, die
meteen naar links buigt.
7. Waar de smalle asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u RD over het pad dat meteen naar links buigt met
links een rij eiken. (U verlaat de pijl). Aan de
T-splitsing gaat u R (geel-blauw). Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD met links de
grote vijver de Vleut waardoor de Tongelreep
stroomt. Aan de T-splitsing bij wkp 74 gaat u L
(98) en via witte brug steekt u de Tongelreep over.
Meteen na de brug gaat u L over het pad. Na 30 m
gaat u aan de Y-splitsing L over het gras met links
de Tongelreep en vervolgens de grote vijver de
Vleut
(Links aan de overkant van de vijver ziet u het
Prehistorische Dorp/openluchtmuseum).
Let op! Waar links aan de waterkant de dunne
bomen beginnen en rechts de rij populieren
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ophoudt, steekt u R het grasveld over en ga dan
L/RD over de smalle asfaltweg. Negeer zijpaden.
(Even verder passeert u links de schietpalen van het
Sint Jorisgilde Stratum).
Aan de T-splitsing gaat u L langs de zitbank. Aan
de
volgende T-splitsing gaat u L over de
klinkerweg. Vlak daarna aan de 3-sprong bij het
clubhuis van schuttersgilde Sint Joris (1512) gaat
R onder het viaduct (Bunker) door. Aan de
kruising gaat u R.
8. 100 m verder, voorbij het kunstwerk
“Zonnebeeld” en voor het kunstwerk “Bewust
worden” gaat u L over asfaltpad en u loopt het
Stadswandelpark binnen, waarin veel kunstwerken
staan. Aan de T-splitsing gaat u R de brug over.
Aan de 3-sprong gaat u L langs het rode
kunstwerk “Dubbel Kwadraat”. Aan de ongelijke
4-sprong gaat u R (pijl) over het pad met links het
kunstwerk “Parkbeeld”. Aan de 3-sprong gaat u R
en na 10 m gaat u aan de 4-sprong bij betonnen
paaltje RD de brug over.
Aan de volgende
4-sprong bij volgend betonnen paaltje gaat u L met
links de vijver waar een bewegende (afhankelijk van
wind) kubus/kunstwerk staat. Negeer zijpaden
rechts en loop om de vijver heen. Aan de
T-splitsing bij lantaarnpaal nr. 026 gaat u L langs
een zitbank. Aan de 4-sprong gaat u RD verder
door het park. Voorbij het kunstwerk “Bron” en bij
het begin van de eikenlaan gaat u aan de volgende
4-sprong R (pijl). Aan de 4-sprong gaat u RD met
rechts een vogelkooi. Voorbij speeltuintje gaat u
aan de 3-sprong R, met links het restaurant, terug
naar de parkeerplaats.
(Bij de parkeerplaats ziet u de Sint Joriskerk (18831884). De parochiekerk van Stratum, dat sinds 1920
een stadsdeel van Eindhoven is).
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

