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EINDHOVEN 
Algemeen.

De stad Eindhoven is de vijfde grootste gemeente van Nederlands op inwoners na. Het 
ligt in de provincie Noord-Brabant. Het is een heel gezellige stad met vele kanalen en 
bruggetjes. Een beetje het Brugge van Nederlands.

Naast winkelen en lekkere restaurantjes bezoeken kan je nog veel meer doen. Bijvoor-
beeld Stratumseind, de langste cafestraat van Nederland. In Eindhoven wordt er veel 
gedanst en gefeest. Het uitgaanslven is een beetje anders dan bij ons. Ook van deze cul-
tuur hebben we een beetje geproefd. 
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Eindhoven staat ook wel bekend om zijn design. Dat kan je merken in het straatbeeld, aan 
de gebouwen, winkels en vele meer. Elk jaar in oktober wordt er een designweek gehouden, 
deze is internationaal bekend. Er komen kunstenaars en designers hun werken voorstellen. 
Doorheen de stad kan je genieten van designwerken die staan opgesteld op verschillende 
plaatsen. Dit event staat ook wel bekend als de Dutch Design week. Het is een groot evene-
ment, waar mensen van over heel Europa naartoe komen. Zowel kunstenaars en designers 
als gewone mensen die graag een beetje design willen meepikken.

Een Design Academy kon niet ontbreken in DE designstad bij uitstek. Hier worden studenten 
opgeleid tot ware artiesten. Het werk waarmee ze afstuderen wordt gepresenteerd op de 
Design Week, hier wordt dan ook nauwlettend naar gekeken.
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VAN ABBE MUSEUM

Het Van Abbenmuseum is de place to be in Eindhoven voor mensen met een oog voor kunst. 
Het Abbemuseum laat de bezoekers voelen, ruiken en beleven.

In het hele museum zijn dingen die je mag aanraken, je kan sommige werken voelen en aan-
raken. Ze zijn van speciaal stof gemaakt om te voelen. Dit staat dan aangegeven bij het werk 
zelf.

Naast het voelen kan je ook ruiken, bij sommige schilderijen zijn er kaartjes waar je op moet 
krassen. Die laten dan een geaur vrij die het schilderij meer betekenis geven.

Het Van Abbe Museum was een hele wereld waar we met drie binnenkwamen. Bij elk werk 
stonden we even stil en bekeken de kunst ervan. Het had schilderijen, beeldhouwen, tekenin-
gen, werken gemaakt van afval en vele meer. 

Het werk waar we het meest van onder de indruk waren was de muur. Midden in het museum 
stond een grote muur, daarop stonden allemaal tekeningen en teksten over de wereld en 
hoe wij als mensen ermee omgaan. 
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MU HYBRID ART HOUSE
Een ander museum dat we gingen bezoeken lag in de wijk Strijp S die bruist van de creativi-
teit. In het MU Hybrid Nation House laten ze verschillende artiesten hun gang gaan. Artiesten 
kunnen hier hun eigen werk tentoonstellen. Vaak gaat het hier om kunst in de bredere zin van 
het woord. Je moet zelf op zoek gaan naar de betekenis van de tentoonstelling. Toen wij het 
MU gingen bezoeken was er een expositie: “Spiraling into Infinity”. De bedoeling van deze ex-
positie was om een nieuwe dimensie aan licht te geven. We wisten alle drie niet zo goed wat 
we ervan moesten vinden of wat de betekenis erachter was, maar vonden het wel leuk om te 
zien. Er was een soort duistere kant aan de expositie doordat er een rookmachine aanwezig 
was. Dit gaf een speciaal effect aan het licht waardoor het wel spectaculair was om te zien.
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GOURMET FOOD MARKET

Een andere plek die we bezochten en meteen fan van waren, was de Gourmet food market.  
Die lag heel dicht bij ons hotel waar we verbleven. Het is een soort concept waar je kan eten 
wat je wil. Er zijn verschillende soorten mini standjes met alle soorten gerechten. Van Ital-
iaans naar Aziatisch. Je besteld aan je tafel en ze brengen het naar je tafeltje. Daar hebben we 
onze buik rondgegeten met veel lekkers. Ook dessert en voorgerecht was er verkrijgbaar. 

Het is een bekende plek want het was er erg druk. Maar het eten was er heel snel en heel lek-
ker. Dus een must-do in Eindhoven. 
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SENNE 

VAN 

BAVEL

Het was voor ons allen een spannende ontdekking in hoe Eindhoven ons zou verrassen, 
ondanks dat we er nog nooit waren geweest voelden we ons er direct thuis. Het pittoreske 
centrum met haar gezellige winkels, creatieve wijken, leuke eet- en drinkmogelijkheden en 
het grote aanbod van cultuur en design heeft ons niet teleurgesteld.
Op het vlak van innovatie en trendy was Strijp S, het voormalige bedrijventerrein van Philips 
en tegenwoordig het culturele en creatieve hart van Eindhoven een 10/10. Het MU Hybrid Art 
House, was een meerwaarde door hun kijk hoe je met digitale elementen kunst kan maken, 
ook kan je hier terecht voor verscheidene sporten en events zoals het STRP Festival en voor 
het grootste designevenement van Noord-Europe: Dutch Design week, oftewel voor ieder 
wat wils. 

Waar ik het meest van genoten heb, was van het bezoek aan het Van Abbemuseum. Het wordt 
gepromoot als ‘een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Eu-
ropa’ en ik kan ze geen ongelijk geven. Het zeer toegankelijke museum laat je kunst op een 
andere manier ontdekken. Je wordt uitgedaagd om de kunstwerken op een andere manier te 
ervaren, zo waren er beeldhouwwerken en verschillende schilderijen die je mocht aanraken, 
audiofragmenten en kunstwerken met geurinterpretaties. Deze extra’s zorgen ervoor dat de 
tentoonstellingen toegankelijk zijn voor een grotere diversiteit aan bezoekers zoals per-
sonen met een visuele beperking. Voor mij was het een zeer verrijkende kunstervaring, ook 
al kan ik nog al mijn zintuigen gebruiken.



JEF MICHIELS
Het was voor ons allen, een 
eerste keer in Eindhoven en 
het heeft ons aangenaam 
verrast. Niet alleen de musea 
die we deden waren tof, maar 
ook de stad zelf. Naast de 
vele mogelijkheden om iets 
te drinken en te eten, had je 
ook nog veel designwerken 
dat te zien waren in de stad. 

Wat mij het meest overtuigd 
heeft aan de stad Eindhoven 
is de wijk Strijp S. Het cul-
turele hart van Eindhoven 
en het bruist er van de cre-
ativiteit. Er zijn niet alleen 
exposities met hedendaagse 
kunst in het MU, die we ook 
hebben bezocht, maar je kan 
hier ook terecht voor experi-
menten met Led verlichting, 
sporten en evenementen. 
Kortom, een fantastische 
plek om samen met je vrien-
den naartoe te gaan. Een 
ander museum dat we nog 
hebben bezocht is het Van 
Abbemuseum, het meest 
toonaangevende museum 
voor hedendaagse kunst in 
Europa. Wat mij het meest is 
bijgebleven van dat museum 
is, is dat het heel toegankelijk 
is. 

Je had verschillende audiofragmenten voor slechtzienden of 
blinden, daarnaast had je ook nog schilderijen en beeldhou-
wwerken dat je mocht aanraken, dit is om de beleving nog 
beter te maken voor blinden. Wat ik ook nog nooit gedaan 
had in een museum was ruiken aan een schilderij, dit was een 
aparte ervaring, maar zo kan je je nog beter inleven in het 
schilderij. Soms lijk het alsof je in het schilderij zit. Voor mij 
was het Van Abbemuseum, een leuke ervaring. Je beleeft een 
museum heel anders, doordat je verschillende zintuigen kan 
gebruiken.
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LAURA PEETERS
Ook voor mij was het de eerste keer in Eindhoven. We zijn er in totaal twee dagen gebleven 
en ik was aangenaam verrast. We wisten alle drie niet wat te verwachten, maar de avond dat 
we er aankwamen waren we meteen al verwonderd. Ook in de avond leeft de stad Eindhoven, 
het loopt er vol hippe mensen van onze leeftijd.  

De stad hecht veel belang aan design en dat merk je. Zeker in de grote straten vind je stukjes 
design terug.  Zowel de gebouwen, straten, parken als de winkels. Naast het proeven van het 
uitgaansleven, bezochten we ook musea. Mijn favo museum was Het Van Abbe Museum. Daar 
kon je niet enkel design bekijken, maar ook andere kunstvormen. Dagelijks ben ik graag bezig 
met tekenen en schilderen. Dus het was fijn om dit museum te bezoeken. Je kwam er tot rust 
en kon alles rustig bekijken, het museum is daarnaast ook erg populair. Het was er druk met 
scholen en toeristen net zoals wij.  

Naast het focussen op design hebben we ook erg genoten van de stad en het eten. De stad 
leek een beetje op het Belgische Brugge. Er waren veel kanalen en bruggen rondom en in de 
stad. We hebben er goed gewandeld en gemiddeld 10.000 stappen per dag gezet. 

Ze hadden er lekkere lokale restaurantjes. Zoals de Gourmet market, dat was een van mijn 
favorieten. We hebben er een hele avond vertoefd en het was achter ons hotel. Je kon er pro-
even van verschillende culturen en hun keukens. Ik nam Thais en het eten was overheerlijk. 
Daarnaast waren er ook nog lekkere dessertjes en drankjes waarvan we konden proeven.
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DANK U EINDHOVEN!


