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U kunt de route lopen middels de app van Route.nl, download de app op uw telefoon
en kies voor route nummer 718770.
• Wij vertrekken van het restaurant Zoet-Zout op de hoek van de Marktstraat en de
Rechtestraat en lopen de markt op richting het beeld van meneer Philips. (p7)
• Naast de zij-ingang van de KFC hangt het Bevrijdingsrelief (p8)
• Wij steken de markt over en lopen langs de Heuvelgalerie door de Jan van
Lieshoutstraat, aan het eind van de Heuvelgalerie gaan wij links de Ten Hagestraat
in. Na 80 meter ziet u een klein parkje liggen, loop door het hek. Halverwege het park
ligt aan de rechterzijde het Holocaustmonument (p9)
• Wij lopen het park door en gaan door de hoge openslaande deuren en komen uit op
de Smalle Haven, ter hoogte van huisnummer 8 liggen enkele Struikelstenen (p11)
• Ga links de Smalle Haven op en loop door richting de Catharinakerk, aan de
rechterzijde ziet u het pand van Tacobell, op de zijmuur vindt u de plaquette van het
19 september bombardement (p12).
• Draai u om en loop richting de kerk (p13)
• Loop rechtdoor het Stratumseind op, bij nummer 14 liggen enkele Struikelstenen
(p15)
• Loop verder door op het Stratumseind en sla na 100 meter rechtsaf richting
het Stadhuisplein. In de rechterhoek staat het Namenmonument en het
Bevrijdingsmonument van Eindhoven (p17)
• Loop richting het Zuiden over De Wal en ga de brug over de Dommel over, aan de
linkerhand net na de brug ligt een grote Fluisterkei. (p19)
• Voor u ziet u het Van Abbemuseum. (p21)
• U gaat rechtsaf het park in en blijft het park langs volgen met de rivier de
Dommel aan uw rechterhand. Steek 2 x de weg over en u komt aan in het
Hornemannplantsoen. Halverwege vindt u aan de linkerzijde een monument voor de
broertjes Hornemann (p23)
• Vervolg het looppad en steek de Dommel weer over en loop terug langs het water.
Steek de weg over en u loopt nu het Anne Frankplantsoen binnen. Aan de linker kant
komt u langs het monument van Anne Frank. (p24)
• Vervolg het looppad, bij het verlaten van het plantsoen steekt u de weg over en
loopt u rechtdoor langs de ingang van het kerkhof. Ga rechtdoor de Don Boscostraat
op, in de bocht neemt u het voetpad naar de Luciferstraat.
• Loop de Luciferstraat uit en u komt op de Grote Berg, ga hier rechtsaf. Neem de
eerste straat link, het Bergstraatje en loop dit uit tot het eind. Ga Linksaf de Kleine
Berg op. Ter hoogte van huisnummer 63 vindt u enkele Stolpersteine. (p25)
• Vervolg de Kleine Berg en ga links de Prins Hendrikstraat in. Voor het huisnummer
35 liggen nog enkele Stolpersteine. (p27)
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• Ga links de Smitsstraat in, hier vindt u het veteranenhuis De Treffer. In de voortuin
van het veteranenhuis staat de Bevrijdersboom. (p29)
• Ga rechtsaf de Sint Catharinstraat in, bij huisnummer 4 vindt u de Stolpersteine van
de familie Noach. (p31)
• Ga rechtsaf het Wilhelminaplein op, halverweg op het plein staat het monument
‘Gekooide Vrijheid’. (p33)
• Loop het plein af en steek de Willemstraat rechtover en loop langs de
appartementen. U loopt nu het terrein van de oude Philipsfabrieken op, waar onder
andere De Witte Dame en de Lichttoren onderdeel van zijn.
• Steek aan het eind het grasveld over en loop rechtslangs de Jumbo, u komt
nu uit op de Mathildelaan. Ga hier rechts. Iets verderop is er een plein afgezet
met een hek, loop hier binnnen. Vlak bij de ingang staat het monument van het
Sinterklaasbombardement, ook wel Oystermonument genoemd. (p35)
• Loop het plein af richting de Blob en steek bij de stoplichten over, we lopen langs de
achterkant van de Blob en vinden hier nog 2 Stolpersteine. (p37)
• Loop nu rechtdoor de Nieuwe Emmasingel op, aan het eind vindt u het
Philipsmuseum. ( p39)
Hier eindigt de route van de Freedom Walk.
Om terug te keren naar het startpunt, loopt u links voor het museum de winkelstraat
in en aan het eind rechts de Vrijstraat in, na de kruising met de Rechtestraat is de
Markt waar uw route begon.

