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De oudste universiteit van Nederland is nog steeds innig verweven met de Leidse
binnenstad. Ze is geconcentreerd aan de westzijde van het centrum bij de gracht
Rapenburg. Het grootse deel van de universiteit, inclusief academisch ziekenhuis, ligt
echter aan de andere zijde van het spoor, in het Bio Sciencepark. Deze wandeling laat
kennis maken met de meeste oude universiteitsgebouwen in het centrum en met enkele
nieuwe gebouwen in het Bio Sciencepark. Proef de verschillen tussen de beide werelden.
Deze wandeling komt uit de wandelgids 'Wandelen naar de campus' die over de
ruimtelijke groeiwijze van alle universiteiten van Nederland gaat, de enige in zijn soort. De
wandelgids biedt historische informatie over de groeispurt van de universiteiten na de
Tweede Wereldoorlog. Bij vrijwel elke universiteit wordt gewandeld van het oude
universiteitskwartier in het centrum naar de nieuwe campus aan de rand van de stad.

Routebeschrijving
Komende uit het station lopen we rechtuit door de Stationsweg richting centrum. Na het
eerste water dat we oversteken gaan we rechtsaf het terrein van het museum
Volkenkunde op. We volgen de Morssingel en komen dan bij de Morspoort uit waar we
linksaf slaan naar de Morsstraat. Op het einde gaan we na de zebra linksaf naar de
Blauwpoortshaven. Hierlangs lopen we door naar het water van de Oude Singel die na de
volgende brug begint. Na de Lakenhal gaan we rechts een voetgangersbrug over. Aan de
andere zijde gaan we linksaf (Oude Vest). Na de Leidse Schouwburg gaan we rechts de
Hazewindsteeg in.
Rechtdoor op de kruising zien we rechts Sint Caeciliagasthuis boven een deur staan
waar nu het museum Boerhaave in zit. Aan het eind van de Vrouwenkerksteeg gaan we
linksaf en passeren een stukje van een oude stadsmuur. We volgen dit straatje met een
knik nog even tot we bij een brede straat komen, de Lange Mare, waar we rechtsaf slaan.
Bij de kerk kruisen we de winkelstraat en vervolgens gaan we over de brug richting de
voormalige waag waar we linksaf slaan. Direct daarna steken we weer over om met de
Nieuwe Rijn aan onze rechterhand de route voort te zetten. Bij de brug met markthallen,
de Koornbrug, steken we over en passeren Via het Trouwstraatje het stadhuis aan onze
rechterhand. Aan het einde (Breestraat) aangekomen slaan we linksaf. Op een gegeven
moment komen we bij een groot kruispunt waar we voor het water rechtsaf slaan de
Steenschuur op. Deze ligt in het verlengde van het Rapenburg. Ter hoogte van een
parkje aan de overzijde staat het Kamerlingh Onnesgebouw waar we naar binnen gaan.
Vanaf de volgende brug heet de straat aan weerszijde van het water, alsmede het water
zelf, het Rapenburg. Na de bocht komen we op nummer 70 bij de voormalige
universiteitsbibliotheek. Hier lopen we naar binnen, groeten de portier, en steken de hal
over om aan de achterzijde weer naar buiten te gaan richting tuin. Langs het voormalige
schip van de kerk lopen we via een steegje terug naar het Rapenburg waar we onze
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route voortzetten. Bij de eerstvolgende brug zien we aan de overzijde het
Academiegebouw waar we straks een bezoek aan brengen. Eerst gaan we rechtsaf door
de Kloksteeg richting Pieterskerk. Hier gaan we over het plein naar links waar we tegen
een voormalige gevangenis aan lopen. Bij het eerste steegje, de Muskadelsteeg, gaan
we linksaf en lopen vervolgens rechtdoor naar het volgende steegje. Deze steeg lopen
we helemaal uit. Op het einde komen we ? na het kruisen van een straat - weer in de
Breestraat uit waar we linksaf slaan. We komen links het Rapenburg weer tegen. Die
gaan we over het water links in. We lopen nu door naar het Academiegebouw dat we al
eerder zagen. Dan lopen we door en zijn we bij het Academiegebouw. Via de deur aan
de linkerkant kunnen we naar binnen. Weer buiten komen we via het voorplein door een
poort bij de Botanische tuin uit. Daar aangekomen gaan we rechtsaf tussen de nieuwe
plantenkas en het oude gebouw door naar de andere zijde van de plantenkas. Na het
passeren van de plantenkas gaan we rechtsaf langs de gracht waar we bij de
eerstvolgende brug, die met de poort, linksaf slaan richting Lipsiusgebouw. Hier gaan we
naar binnen en vervolgens door de binnenstraat links weer naar buiten. Dan gaan we
naar rechts, steken de brug en de weg over en komen dan op het voorplein van de
universiteitsbibliotheek. We kijken even binnen. Weer buiten gaan we linksaf naar de
volgende brug die we oversteken. Tussen twee universiteitsgebouwen door lopen we het
straatje uit en gaan dan linksaf, op het einde weer linksaf en dan weer rechtsaf. Over de
gracht gaan we onmiddellijk achter de brug linksaf langs het water verder. We lopen nu
langs de Witte Singel. Op het einde gaan we onder een overbouwing door en komen dan
op de Haagweg die in het verlengde ligt van de Breestraat. Die steken we over bij de
zebra en gaan dan door de poort van de voormalige Kweekschool voor de Zeevaart.
Over het pad door het plantsoen lopen we om het gebouw heen en komen dan op een
plein met een standbeeld van Rembrandt. Hierna gaan we linksaf de hoge brug over
richting molen waar we het pad langs het water weer oppakken. Op het einde komen we
al zigzaggend langs de gevel van een restaurant weer bij de Morspoort uit die we kennen
van de heenreis. Nu gaan we linksaf het water over en rechts via de oever verder. In de
bocht van de singel houden we rechts aan richting het station waar we na de
autotunnelbak linksaf onder het spoor door gaan.
We komen nu in het Bio Science Park. Langs de voorgevel van het LUMC zetten we de
wandeling voort. Na het hoofdgebouw gaan we linksaf langs een fietspad. Op het einde
van dit pad gaan we voor de vijver rechtsaf en houden op het einde van de vijver rechts
aan. Bij de rotonde steken we rechts over en lopen dan rechtdoor over de brug met witte
stalen brugleuningen. Na de brug rechtsaf en voor het eerstvolgende gebouw linksaf. Dit
is het voormalige Pathologiegebouw waar nu woningen in zitten. Na dit gebouw dat uit
twee delen bestaat gaan we rechtsaf en dan passeren we aan de linkerzijde het
voormalige Anatomiegebouw waar eveneens gewoond wordt. Aan het einde van dit pad
gaan we rechtsaf en passeren dan aan de linkerzijde het Willem Einthovengebouw. Na
dit gebouw gaan we linksaf over het Poelweteringpad naar de eerstvolgende brug aan de
rechterzijde. Na het oversteken hiervan gaan we linksaf over het fietspad en steken dan
na de rotonde de Santifortdreef over en gaan dan linksaf over het trottoir verder. Bij de
trappen rechtsaf tussen de nieuwbouw en het Pieter de la Court gebouw gaan we over
een verhoogd plein, het De Puiplein. We gaan even naar binnen om in de hoge hal te
zien hoe deze voormalige polikliniek nu gebruikt wordt door de universiteit. Na dit bezoek
gaan we linksaf het plein af en dan rechtsaf, Paviusstraat, waar we zoveel mogelijk het
water links aanhouden. We passeren het Poortgebouw, de voormalige hoofdingang van
de Cité Médicinale aan onze rechterhand. Na dit gebouw krijgen we de achterzijde van
het station in zicht.

Praktische informatie
De wandeling loopt door sommige universiteitsgebouwen die in principe openbaar
toegankelijk zijn. De wandelaar dient zich aan de huisregels te houden en vanwege de
privacy van studenten, docenten en personeel is fotograferen ongewenst.

Dit is een wandeling uit de wandelgids 'Wandelen naar de campus' met 13
ontdekkingstochten op universitair niveau. Paul Kurstjens, liep ongegeneerd
universiteitsterreinen over. Deze wandelgids is te koop bij de boekhandel of online te
bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

