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 LEES 01

ROUTE: Fiets verder richting het kruispunt en slag hier rechtsaf (= Emmasingel).  
Het Philips Museum ligt iets verderop, naast de Admirant G  …

Aanvulling: De Admirant G  is een bakstenen gebouw dat in 1926 door Dirk Roosenburg 
werd ontworpen als hoofdkantoor voor Philips (EM). Door bombardementen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog raakte het zwaar beschadigd. Roosenburg was na de oorlog betrokken 
bij het herontwerp. Boven de uitstekende luifel aan de Emmasingel bevindt zich een beeld 
van Albert Termote (1887-1978). Het reliëf De Industrie (1954) gemaakt door Fri 
Heil-Verver (1882-1983) siert het gebouw aan de Nieuwe Emmasingel. Het complex werd 
door architectenbureau Dam en partners gerenoveerd en voorzien van een woontoren. Het 
opmerkelijke gebouw voor de Admirant wordt aangeduid als de Blob: Binary Large Object. 
Dit werd ontworpen door de Italiaanse architect Massimiliano Fuksas. 
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START: Philips Museum A  

Op 27 april 1891 kocht Gerard Philips (1858-1942) voor de som van 12.150 gulden een 
leegstaand fabriekspand aan de Emmasingel. Dit gebouw uit 1869 werd aanvankelijk 
gebruikt voor de productie van draadnagels en later voor wollen stoffen. In 1888 ging 
bijna de hele fabriek door brand verloren. Het oorspronkelijke pand werd herbouwd.  
GSG architecten verbouwde het gloeilampenfabriekje tot Philips Museum. In etalage van 
het museum staat het Lampenmaakstertje, een beeld van Jos van Riemsdijk (1915-2005) 
dat in 1966 werd aangeboden door de Philipsgepensioneerden ter gelegenheid van het 
75-jarige bestaan van Philips. Vrouwen werden in vroeger tijden geacht met hun slanke 
vingers beter geschikt te zijn voor het ‘fijne handwerk’ dat nodig was voor de productie 
van lampen en elektronica. 

ROUTE: Steek de Emmasingel over en rij vervolgens links voor de Witte Dame richting 
kruispunt Willemstraat. Ga hier rechtsaf (= Willemstraat). Fiets tot aan kruispunt 
Sint-Antoniusstraat. Ga hier rechtsaf (= Sint-Antoniusstraat). Stop bij grote kastanje-
boom, voor Philips Stad ion B  :

 LEES 02 OVER PHILIPSDORP

Aanvulling: Voor het Philips Stadion B  op deze plek verrees vonden er uiteenlopende 
culturele evenementen plaats. Ook werd er gevoetbald door het Philips Elftal. In 1913 
werd de Philips Sport Vereniging (PSV) officieel opgericht. Rond het voetbalveld van PSV 
werden enkele losse tribunes gebouwd, die zouden uitgroeien tot het Philips Stadion.  
De uiteenlopende verbouwingen zijn ontworpen door het architecten- en ingenieursbureau 
van Philips en architect Aart van de Pauwert. Toon van Aken ontwierp in 1999 de halfronde, 
ventilerende lamellen op de hoeken tussen de bestaande tribunes. 

ROUTE: Fiets door over Frederiklaan richting kruispunt bij fontein Phanta Rhei/Philips 
bedrijfsschool C  . Sla hier rechtsaf. Stop bij dit plantsoen met de fontein:

 LEES 03 OVER FONTEIN

Aanvulling: Op 29 november 1929 gingen de deuren van de eerste Philips Bedrijfsschool 
open. Het innovatieve gebouw werd ontworpen door Dirk Roosenburg (1887-1962). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het schoolgebouw zwaar beschadigd. Op de 
fundamenten van het originele schoolgebouw verrees na de oorlog een vrijwel geheel 
nieuw schoolgebouw. Roosenburg was als architect ook betrokken bij deze herbouw  
met twee extra verdiepingen.

ROUTE: Fiets verder richting Strijp-S en sla linksaf naar Kastanjelaan (= Kastanjelaan).  
Stop bij Natlab D  :

 LEES 04 EN 05

Aanvulling: In 1914 werd natuurkundige Gilles Holst (1886-1968) aangesteld als hoofd 
van het Natlab dat zich ging toeleggen op wetenschappelijk onderzoek. In 1923 verhuisde 
deze onderzoeksafdeling naar een eigen gebouw op het fabriekscomplex Strijp-S D  .  
Dirk Roosenburg ontwierp dit onderzoekspaviljoen, dat in de daaropvolgende jaren diverse 
keren werd aangepast en uitgebreid. Door ruimtegebrek verhuisde het Natlab van Philips 
in de jaren zestig naar een nieuw terrein tussen Eindhoven en Waalre, de huidige High 
Tech Campus.  Het ‘nieuwe’ Natlab opende in 2013 de deuren. N Architecten ontwierp de 
herbestemming tot cultureel centrum met o.a. filmhuis, theaterzaal, horeca, en filmproductie. 
Architectenbureau Cepezed maakt samen ingenieursbureau Arup een ander deel van 
Natlab geschikt als nieuwe locatie van SintLucas, een creatief-technische en  
ondernemingsgerichte (v)mbo-opleiding.

ROUTE: Fiets verder over Schootsestraat richting Strijps Bultje. Sla voor het viaduct (= 
Bultje) rechtsaf: fietspad Beukenlaan. Fiets naar het Klokgebouw. Stop bij Klokgebouw B  :

Aanvulling: Het Klokgebouw dankt zijn naam aan de grote klok op het gebouw. Het 
dateert uit 1929 en werd ontworpen door Philips Technische Bedrijven onder leiding van 
A.I.J. de Broekert en J.R. Bouten. Oorspronkelijk was het gebouw het centrum van de 
Philiteproductie. Philite is een harde plastic die werd toegepast in bijvoorbeeld behuizing 
van radiotoestellen, scheerapparaten en tal van andere producten die Philips op de markt 
bracht. Van Helmond | Zuidam architecten renoveerde het Klokgebouw met het uitgangspunt 
om zoveel mogelijk kansen te bieden zonder de authentieke waarden van het monumentale 
gebouw te schaden. 

ROUTE: Ga onder spoorviaduct door en sla meteen rechtsaf (= Anthony van Leeuwen-
hoeklaan). Stop bij Philips Speeltuin:

 LEES 06

ROUTE: fiets verder over de Anthony van Leeuwenhoeklaan en sla rechts af (= Steenstraat), 
richting het spoorviaduct. Sla linksaf op het kruispunt na het spoorviaduct (= PSV-Laan). 
Sla na ongeveer 70 meter rechtsaf ( = De Jonghlaan) en vervolgens meteen weer rechtsaf 
( = Lijsterbesstraat). Hier bevindt zich een foto F  met interieuropnames van woningen in 
Philipsdorp.

Aanvulling: De woningen in Philipsdorp werden gebouwd volgens de meest moderne 
inzichten op het gebied van ruimtelijke ordening, hygiëne en comfort. Bij de gefaseerde 
wijkvernieuwing, sinds 2000, worden beeldbepalende elementen hersteld, zoals de 
raam- en kozijnindelingen, details en kleurstellingen, schoorstenen en erfafscheidingen. 
 
ROUTE: Stop bij speeltuin / Speeltuinvereniging Philipsdorp (= Anthony van Leeuwen-
hoeklaan 30). Sla na het spoorviaduct linksaf bij het kruispunt voor Strijp-S (= PSV-laan)
Philips Stadion. Fiets verder door richting Lichttoren. Stop bij plein naast Lichttoren.


