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De uit de 17e eeuw stammende Rijksuniversiteit Groningen heeft in de jaren zestig van
de 20e eeuw een roerige geschiedenis doorgemaakt waarbij de termen groot- en
kleinschaligheid veelvuldig over tafel gingen. Uiteindelijk resulteerde dat in drie locaties
waar de universiteit zich definitief vestigde. Die van het academisch ziekenhuis wordt in
deze wandeling overgeslagen. Vanuit de binnenstad waar het universiteitskwartier
nadrukkelijk voelbaar is loopt de wandeling langs een kanaal naar de Zernike campus in
het noorden.
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
We lopen vanuit het station richting het water. Hier de brug over en vervolgens rechtdoor
over een voetgangersstraat (Ubbo Emmiusstraat). We kruisen een brede voormalige
vaart (Gedempte Zuiderdiep) en lopen verder door de Folkingestraat. Op het einde
komen we uit bij de Vismarkt waar we rechtsaf gaan en de gevelwand aan de rechterzijde
blijven volgen die op het einde van het langgerekte marktplein in een steeg uitkomt die
eindigt op de winkelstraat van Groningen (Herestraat). Daar slaan we linksaf en gelijk
rechtsaf zodat we op de Grote Markt uitkomen waar het stadhuis staat. We steken het
plein over naar de andere zijde (noordzijde) waar we linksaf slaan. Nadat het plein
overgaat in een brede winkelstraat slaan we rechtsaf de Oude Boteringestraat in. Aan de
linkerzijde passeren we de stadsbibliotheek waarna we linksaf slaan richting
Academiegebouw. Hier gaan we naar binnen. We lopen langs de gevel van de
universiteitsbibliotheek het langgerekte plein (Broerstraat) uit tot we aan een straat
komen waar we linksaf slaan richting universiteitsbibliotheek (zie richtingaanwijzer). Dit is
de Oude Kijk in 't Jatstraat te midden van het universiteitskwartier. Op nummer 7a vinden
we het Universiteitsmuseum via een steegje. Na een eventueel bezoek aan dit museum
komen we weer terug op de Oude Kijk in 't Jatstraat waar we rechtsaf slaan en na nog
geen 50 meter linksaf waar de buste van Aletta Jacobs op een pleintje staat. Onder de
voormalige gevel van de concertzaal de Harmonie steken we door naar een plein waar
enkele faculteiten omheen staan. In het glazen gebouw recht voor ons met blauwe spijlen
bevindt zich een groot restaurant (ooit mensa genoemd).
Daarna lopen we wederom terug naar de Oude Kijk in 't Jatstraat waar we linksaf verder
lopen, brug over en weg vervolgen de Hortusbuurt in. De straat heet nu Nieuwe Kijk in 't
Jatstraat om duidelijk te maken dat we in het nieuwe maar desalniettemin nog steeds
oude centrum zijn. Aan de linkerzijde tussen huisnummer 70 en de nieuwbouw bevindt
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zich een poort en een steegje naar het binnengebied. Dat gaan we in om tussen de
universiteitsgebouwen in de voormalige hortus botanicus te geraken. Hier nemen we
gelijk na het steegje rechts het wandelpad richting oude treurbeuk waar we linksaf langs
de banaanvormige nieuwbouw doorlopen naar het waterleliebassin achter in het
binnengebied waar het oude Farmaceutische laboratorium staat met grote ramen. Dan
keren we terug en slaan we na de fietsenstalling linksaf om het binnengebied te verlaten.
Linksaf de straat (Grote Kruisstraat) uitlopen naar het Noorderplantsoen. We steken een
straat over en na ongeveer 50 meter ook het fietspad en gaan dan rechts de hellingbaan
op. Boven aangekomen hebben we rechts uitzicht op een bijzonder fraaie vijver maar we
vervolgen onze route links de hellingbaan af. Beneden aangekomen steken we schuin
over om het voetpad langs de vijver te vervolgen. We blijven deze vijver volgen tot de
eerstvolgende oversteek waar we rechtsaf slaan. Dit brede pad lopen we uit en steken
dan de Oranjesingel over om in de Nassaulaan te komen. Deze lopen we helemaal uit en
stuiten dan vanzelf op het Reitdiep waar we rechtsaf over het fietspad verder gaan. Dit is
de Zernike fietsroute zoals duidelijk op het asfalt geschilderd staat. Verdwalen is nu
onmogelijk want we volgen deze route helemaal tot de Zernike campus in het noorden
van de stad. Na 2 kilometer gaan we onder de autosnelweg door waarna we rechtsaf
gaan. Het eerste wat we aantreffen is het universitaire sportcentrum. Voorbij de
fietsenstalling buigt de fietsroute naar links. Bij de zebra steken we de Blauwborgje over.
Hier gaan we over het trottoir verder tot de eerste toegangsweg waar we linksaf gaan.
Het lijkt alsof we aan de achterzijde van universiteitsgebouwen wandelen richting een van
de oudste gebouwen van de campus, het Duisenberg Building. Na een knik naar rechts
lopen we over het voetpad langs schommels naar de glazen gevel en gaan daar een deur
in. We belanden in de kantine van deze faculteit en gaan linksaf tussen de studenten
door naar de zijingang van dit gebouw waar we het pand weer verlaten. Bij het verlaten
van dit pand zien we aan de overzijde (van Landleven) de toegang tot het grote
restaurant. We slaan linksaf richting de gele Van OlstToren die tussen de bebouwing
door oprijst. We komen nu in het deel van de Hanzehogeschool dat samen met de
universiteit en enkele onderzoeksinstituten de Zernike campus vormen. Via het
binnenplein waar deze toren staat lopen we door naar het Zernikeplein waar we rechtsaf
slaan. Dit langgerekte plein met plantsoen is eigenlijk een straat die voor autoverkeer
afgesloten is en de hogeschool overdwars verbindt met de universiteit aan de andere
zijde van de noord-zuid lopende vijver in het midden van deze campus. Na het kruisen
van de noordelijke toegangsweg, de Zernikelaan, komen we bij een veelvormig gebouw
dat het Willem Alexander Sportcentrum is. We lopen even naar binnen. Vervolgens lopen
we de Zernikelaan uit en gaan vlak voor het laatste gebouw van de Hanzehogeschool
richting groene gebouw dat uit de grond lijkt te komen. Langs de gevel begeven we ons
richting entree van deze Linnaeusborg. We verlaten het pand en nemen nu het linkerpad
richting het houten gebouw waar we aan de linkerzijde naar binnengaan. Al lopend door
de grote hal zien we dat het een onderzoeksinstituut betreft. We verlaten de hal aan de
andere kant en lopen schuin tegenover naar het blauwe gebouw waar we ook naar
binnen gaan. Vanaf dit gebouw zoeken we de centrale vijver op waar aan de overzijde
het Duisenberg Building staat met de kleurrijke bibliotheek die er met zijn poten
gedeeltelijk in staat. We moeten daarvoor eerst de busbaan en twee fietspaden
oversteken. Het zou goed kunnen zijn dat de Zernike promenade langs het water door
een opknapbeurt moeilijk toegankelijk is. In dat geval blijven we aan deze zijde van de
Zernikelaan en lopen we eveneens richting het ovale gebouw dat aan de andere zijde
links in de vijver staat, de Smitsborg. Hier aangekomen steken we bij de zebra over
richting de melkglasachtige vierkante gebouw aan de overzijde dat we via een voetpad
bereiken. Dit is de Aletta Jacobshal. We gaan even naar binnen voor het kleurrijke
slotakkoord van deze wandeling. We verlaten het oranje interieur en gaan dan rechtsaf
naar de bushalte via de voetbrug over het water. Hier pakken we de bus naar het
centrum of het centraal station.

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.

