REIZEN

Eindhoven
is het einde!

Eindhoven is de perfecte getaway voor een snel
weekendje weg net over de grens. Boek een gezellig
hotel want de stad heeft een heleboel ééénige
(insert Martien Meiland-voice) adresjes die je
dringend op je lijstje moet zetten!
TEKST: ELKE SPELTERS

Intelligentia

Urban Shopper is een uniek
winkelcentrum. In de oude
fabriekshallen van Philips
verzamelt de plek twintig
creatieve initiatieven en
vernieuwende concepten onder
één dak. Op zoek naar een
uniek kledingstuk of een leuk
cadeautje? Dan ben je hier aan
het juiste adres. Kledingwinkel
Tiger Lily deed het zo goed dat
ze onlangs een tweede shop
openden in het centrum van
Eindhoven. Leuk weetje voor je
lief: bij de Next Best Barber
komen de spelers van voetbalclub PSV geregeld langs voor
een nieuw kapsel. Wedden dat
hij meteen wil plaatsnemen in
de kappersstoel?

De hippe wijk Strijp-S
wordt ook weleens ‘de
verboden stad’
genoemd omdat de site
vroeger enkel toegankelijk was voor werknemers van Philips.
Vandaag heeft het nog
steeds die industriële,
beetje New Yorkse vibe.
Je vindt er coole ateliers
en shops van jonge
ondernemers en een
heleboel leuke
eetadresjes.
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De leukste
shop- en
eetadresjes
nét over de
grens

Urban Shopper

Strijp-S

Torenallee 60‑02

Onder de
Leidingstraat

Piet Hein Eek

Redactrice Elke ging op
zoek en kwam terug met
een lijst vol must-visits!
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Onder de Leidingstraat
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Urban Shopper

Dit adres is een vaste waarde
op Strijp-S. Bij Onder de
Leidingstraat kan je zeven
dagen op zeven terecht voor
een lekkere, verse (en voornamelijk biologische) lunch. Kom
je met een grote groep? Dan
kan je je tafel laten volzetten
met vloerdesembroden, huis
gemaakte smeersels en verschillende soorten beleg. Proef
zeker hun worteltaart, want die
is o-ver-heerlijk (misschien wel
de lekkerste van heel Eindhoven). En als je dan toch bezig
bent, neem er meteen een
warme chocolademelk van
Tony’s Chocolonely bij. Achteraf kan je in hun biologische
mini-supermercado kookboeken, mooie keukenspullen
of lekkere producten shoppen
om mee naar huis te nemen.

Area 51 Skatepark
Je lunch laten zakken? Ga dan
een kijkje nemen bij Area 51,
het grootste indoorpark van de
Benelux voor inlineskaters,
skateboarders, BMX’ers,
MTB’ers, stuntsteppers en
WCMX’ers. Zelfs als je niet van
skaten houdt, ben je gegarandeerd onder de indruk van de
trucjes van de stunters.
Klokgebouw 51

Intelligentia
Hier voel je je zo weer kind.
Noem Intelligentia geen 
ijssalon, maar taste room. Hun
motto: mensen verrassen en
stimuleren om anders naar
eten en drinken te kijken.
Je proeft er in verschillende
ruimtes van producten als
koffie, thee, (ijs)cocktails, afternoon tea, bonbons, ijstaarten
en veel meer. Hun interieur is
very pink en Instagrammable en
hun smaken superorigineel.
Denk maar aan combinaties als
witte chocolade met rozen, saffraan met blauwe bes, yuzu en
pijnboompitten of mandarijn
met vijgen, pistache, sesam,
amandel en honing. Yum!
Leidingstraat 27

Piet Hein Eek
Piet Hein Eek moet zowat de
bekendste designer van Nederland zijn. Neem een kijkje in
zijn atelier op Strijp-R (de kans
is groot dat je hem zelf tegen
het lijf loopt), koop leuke
hebbedingen in de shop of
reserveer een plekje in het
restaurant. Een heel inspirerende plaats in Eindhoven!
Halvemaanstraat 28

Leidingstraat 45
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Eindeloos shopplezier
YATVA
Vintageliefhebbers moeten bij
YATVA – Yetunde & The Vintage Alternatives – zijn, vlak
bij het station van Strijp-S.
Het is echt het walhalla van
vintage vondsten. Van handtassen over schoenen tot
jurken en jassen: als je ’t hier
niet vindt, dan vind je het
nergens. Smul tussendoor van
een stukje taart en bakje
koffie of laat je een nieuwe
coupe aanmeten door de
plaatselijke retrokapper.

Coffeelab

Centrum/
Downtown
In het centrum van
Eindhoven vind je naast
de typische winkelketens en brasserieën
ook een heleboel minder
bekende pareltjes.

YATVA
Hutspot

Edisonstraat 44
Fifth NRE The Bar
VANE Skybar
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Ketelhuis

Kom je met de trein? Dan bots
je direct op Coffeelab, een
leuke koffiebar die verbonden is
met de Brandstore van de stad
Eindhoven. Je kan er terecht
voor toeristische informatie en
merchandise, of huur meteen
een fiets om de stad te verkennen. Tijdens het wachten kan je
smullen van een lekker warm
bakkie en een stukje overheerlijke brownie (echt waar:
proef !).
Stationsplein 17

Hutspot
Net als in Amsterdam en
Rotterdam vind je in het
centrum van Eindhoven de
populaire conceptstore
Hutspot, een verzamelplaats
van maar liefst 700m2 voor
nieuwe trends, opkomende
designers en hippe, lokale
merken. Dé place to be als je
nog op zoek bent naar een leuk
cadeautje voor je beste vriendin, papa of jezelf, natuurlijk.

Radio Royaal
© ROBBERT HORNSTRA

Smul van fish-and-chips in
een hip jasje bij Fish & Chips
(Torenallee 40‑08), kies even
verderop voor een chic diner
bij MOOD (Torenallee
40‑08), laat je culinair
verwennen in de voormalige
fabriek van Philips bij Radio
Royaal (Ketelhuisplein 10)
of ga lekker borrelen bij het
Ketelhuis (Ketelhuisplein 1).
Kom je met een groep vrien‑
den? Boek dan bij Enversed
(Torenallee 100‑02), het
grootste virtualrealitycenter
van Europa, voor een
escaperoom in VR. Bij
Natlab (Kastanjelaan 500) het vroegere Natuurkundig
Laboratorium van Philips geniet je van ’s ochtends tot
’s avonds van het beste wat
de cinema te bieden heeft in
een zaal waar ooit Einstein
nog sprak. Fans van Scandi‑
navisch interieurdesign
vinden dan weer hun gading
bij STED (Willemstraat 11).
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NOG MEER LEUKS
in Strijp

Coffeelab

Nieuwe Emmasingel 44-46

STED

Down Town Gourmet Market

Down Town Gourmet
Market
Down Town Gourmet
Market is zo’n plek die je nooit
beu geraakt (en waar ook altijd
wel iets nieuws te ontdekken
valt). Een plek waar je een hele
avond kan blijven hangen, want
de food market herbergt zo’n 21
eetplekjes; gaande van vegan en
sushi over pannenkoeken tot
Spaanse tapas naar het recept
van omalief en een centrale bar.
De sfeer is er heerlijk gezellig,
op welk moment van de dag je
ook komt, en er is voor ieder
wat wils.
Smalle Haven 2‑14

Dinner in Motion
Het bijzonderste restaurant in
Nederland, dat moet Dinner in
Motion zijn. In het 360°restaurant dineer je met andere
gasten aan een lange tafel en
worden al je zintuigen
geprikkeld door lichtprojecties,
muziek en – uiteraard – lekkere
gerechtjes. Naast de klassieke
edities zijn er ook Specials
(zoals de Dutch Design Week
Special of GLOW Special).
Reserveren doe je het best op
voorhand via hun website.
Piazza 62, tweede verdieping

Fifth NRE

Start je avond met een drankje
in de skybar van het NH
Collection Eindhoven Centre
Hotel. In de cocktailbar – met
cocktails die samengesteld
werden door Tess Posthumus,
in 2015 uitgeroepen tot Beste
Vrouwelijke Bartender Worldwide – heb je een indrukwekkend uitzicht over Eindhoven.
Reserveer een plekje rond
zonsondergang, dan is het er
extra magisch.

Daar waar in 1858 de eerste
gasfabriek van Eindhoven
opende, opende in september
vorig jaar wat ze zelf ‘dé
energiebron van het huidige
Eindhoven’ noemen. Hier
geniet je van lekker eten in The
Main, een drankje aan The
Bar, film, cabaret en livemuziek in The Stage of een
kopje koffie in The Roast. De
vijfde kamer, The Room, kan
worden gehuurd voor feestjes
en events. Allemaal met één
gemeenschappelijke factor:
muziek.

Vestdijk 5

Gasfabriek 5

VANE Restaurant &
Skybar

NOG MEER LEUKS in Centrum Eindhoven
Start de dag met een ontbijt bij The Happiness Café - breakfast all
day! - (Nieuwe Emmasingel 9 en Nieuwstraat 25), ga lunchen bij roze
Instagramhotspot Thomas - dat ’s avonds verandert in een nacht‑
club (Stratumseind 23) of borrel bij Street Food (Catharinaplein 17). Pik een film mee bij cinema/nachtclub/meeting place
Lab-1 (Keizersgracht 19), ga voor een concert naar de Effenaar
(Dommelstraat 2) en sluit de avond af bij het RGB Silent Disco Café
(Hallenweg 11) in Stratum. Cultuur opsnuiven doe je in Van Abbemuseum (Bilderdijklaan 10), het museum voor hedendaagse kunst.
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Shop. Eat. Repeat.
De Bergen
Een van de oudste
wijken in Eindhoven is
De Bergen. Hier zie je
pas hoe mooi en karakteristiek Eindhoven was
voor de oorlog. In dat
artistieke deel van de
stad kom je voor unieke
boetiekjes, gezellige
cafés en restaurants en
eigenzinnige
kunstgalerijen.

Meneer De Boer

Boekhandel
Spijkerman
Boekenliefhebber of niet, je
moet een stapje binnenzetten
bij Boekhandel Spijkerman
want het is de op één na
kleinste boekenwinkel van
Nederland. Snuister lekker
tussen de vele boeken in de
boekenkasten of -tafels of vraag
de eigenaar om goed advies, of
je nu op zoek bent naar iets
moderns, een klassieker op de
kop wil tikken of je je liever aan
filosofische stukken waagt.
Kleine Berg 5

DOEN
Nederland is een echt fietsland en dat merk je ook in Eindhoven.
Huur voor een prikje een fiets bij Brandstore Eindhoven en trek
eropuit. Fiets vanaf het centrum richting Strijp, breng een
bezoekje aan Piet Hein Eek of haal een lekkere picknick bij
Onder de Leidingstraat en rij naar een van de vele parken of
groene longen van de stad. Plan zeker ook een tochtje richting
het (iets verdere) wereldberoemde, verlichte Van Gogh-Roose‑
gaarde fietspad, geïnspireerd op het schilderij De Sterrennacht
van Vincent van Gogh.

ZO GERAAK JE ER

NH Collection Eindhoven Centre

Bean Brothers

Met de auto (70 km vanuit Hasselt, 90 vanuit Antwerpen, 150
vanuit Gent of Brussel): parkeer in de ondergrondse parking
Heuvel (vaak wel volzet), de overdekte parking ’t Eindje, of gratis
op P+R Eindhoven Zuid, waarna je met de bus op 10 minuutjes
naar het centrum reist. Of kom met de trein.

The Roast Club

Kleine Berg 35
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Wil je lekker lang blijven
plakken op restaurant, het
nachtleven van Eindhoven
ontdekken of de dag erna
nog genieten van koopzondag (de winkels zijn
iedere zondag open van
12 u tot 17u)? Dit zijn onze
favoriete hotels:

Deense Kroon

NOG MEER LEUKS in De Bergen
Aan koffie geen gebrek. In De Bergen slaan ze je om de oren met
leuke koffiebars. Denk maar aan Meneer De Boer (Keizersgracht
20), stadsbranderij Bean Brothers (Bergstraat 14a) of Lucifer
Coffee Roasters (Kleine Berg 47). Borrelen doe je dan weer bij
brouwerijcafe Van Moll (Keizersgracht 16a) of Bobby’s Bar (Kleine
Berg 40) om daarna aan te schuiven bij The Roast Club (Kleine
Berg 83), waar alles (niet alleen vlees!) op de Big Green Egg gegrild
wordt, of waan je in Portugal of Spanje bij Aprazível (Bergstraat 3).
Shoppen doe je bij Magda Boutique (Bergstraat 43), de
Scandinavische conceptstore Deense Kroon (Willemstraat 17),
boetiek Label (Kleine Berg 30) of verderop bij stripspeciaalzaak
Eppo (Kleine Berg 33).

The Match

Aprazivel
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Welp
Als je in Eindhoven bent, mag
Welp niet op je route ontbreken. Je kan er prima dineren,
maar we raden je vooral aan
om langs te gaan voor een high
wine, high bubbels of high
gin-tonic. Het idee is net
hetzelfde als een high tea:
jij kiest je favoriete drankje
en krijgt daarbij een hoop
bijpassende hapjes geserveerd.

Kleine Berg 43

LANGER BLIJVEN?
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Paradijslaan 8

Goedkoop overnachten (al
vanaf € 49!) op een goede
locatie (in het hart van De
Bergen) doe je bij hotel The
Match. Hoewel het hotel bijzonder leuk en mooi is, willen
ze je toch vooral naar buiten
krijgen. ‘Check in. Stay out.’
klinkt het op hun website. En
om je daarbij een handje te
helpen, vind je op je kamer een
tablet vol leuke adresjes en
info over de stad die je mee op
pad mag nemen. Handig!

©JOSEPH BRIAIRE

Bij Kazerne dineer je tussen de
exposities. Het eten is er overheerlijk en heeft een Italiaanse
touch. Elke acht weken bedenkt
chef Giovanni een aantal
nieuwe seizoensgebonden
gerechten. Je eet er à la carte of
kiest voor het Chef’s Menu.
Onder het motto ‘wine, dine &
design’ vind je bij elk gerecht
ook een uitstekende wijnsuggestie. Glaasje te veel op? Je
kan er overnachten in een van
de acht luxekamers.

The Match
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Kazerne

➔ The Match: hier slaap je basic
maar mooi onder het motto ‘Check
in. Stay out.’ - vanaf € 49 Hotelthematch.com/nl
➔ The Student Hotel: betaalbaar
designhotel in het hart van
Eindhoven - vanaf € 110 Thestudenthotel.com/eindhoven
➔ Inntel Hotels Art Eindhoven: hotel met NY-feel gelegen
in de voormalige monumentale
lichttoren van Philips - vanaf € 99 Inntelhotelsarteindhoven.nl
➔ Blue Collar Hotel: rock-’nrollhotel op Strijp-S, gelegen in
het Klokgebouw, de voormalige
Philips-fabriek - vanaf € 66 Bluecollarhotel.com
➔ NH Collection Eindhoven
Centre: vooral boeken voor
de VANE Skybar - vanaf € 85
- Nh-collection.com/nl/hotel/
nh-collection-eindhoven-centre
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