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Omdat Leiden al een universiteit had kreeg Amsterdam er geen. Stapsgewijs kreeg ze
het echter toch voor elkaar een eigen universiteit te stichten, een gemeentelijke
universiteit die later de Universiteit van Amsterdam is gaan heten. Toen het in de jaren
zestig op meer dan honderd locaties gevestigd was, zijn na jaren van bouwen en overleg
vier locaties over gebleven. De UvA is daardoor oostwaarts geschoven. De meest
oostelijke vestiging van het AMC (Academisch Medisch Centrum) wordt in deze
wandeling niet meegenomen.
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
Loop vanaf het centraal station naar het Maagdenhuis, Spui 21.
Vanaf de voordeur van het Maagdenhuis kiezen we het steegje schuin tegenover aan de
rechterzijde, de Rozenboomsteeg. Die lopen we uit en kruisen dan de Kalverstraat. Het
Rokin steken we vervolgens rechtdoor over, Langebrugsteeg richting Grimburgwal waar
we het universiteitskwartier betreden. Aan de rechterzijde over het water zien we het
voormalige Binnengasthuis dat we straks aan de andere zijde passeren. We lopen deze
straat uit en zien dan drie poortjes.
We nemen het linker poortje, dit is de Oudemanhuispoort. In de passage, met allerlei
tweedehands boekenkraampjes, zien we eerst links een binnentuin en rechts een
doorgang waar we doorheen lopen. We komen nu in een binnenterrein met aan de
rechterzijde de faculteit Rechten en links woningen. Na dit binnenterrein slaan we
rechtsaf en komen dan op het terrein van het voormalige Binnengasthuis waar
nieuwbouw staat alsmede een boom met lenzen als kunstwerk. Daar gaan we linksaf en
op het einde wederom linksaf de Nieuwe Doelenstraat op. Bij de eerstvolgende brug
gaan we rechtsaf de Staalstraat in die we uitlopen richting stadhuis.
Daar aangekomen zien we over de brug het beeld van Spinoza staan. We lopen rechts
richting Amstel en volgen die tot we na een ophaalbrug vlak voor het Hermitagemuseum
linksaf de Nieuwe Herengracht in gaan. Vlak voor de tunnel gaan we rechts de tuin van
het Hermitagemuseum in om die vervolgens linksaf slaand weer te verlaten aan de
Weesperstraat. Daar gaan we rechtsaf over het plantsoen via het Joods
Dankbaarheidsmonument naar het verkeerslicht waar we de Weesperstraat oversteken.
Aan de overzijde gaan we gelijk linksaf door de gaanderij van de Weesperflat.
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Na de gaanderij dalen we rechtsaf naar de waterkant en lopen we naar de kassen van de
Hortus Botanicus. De wandelroute slaat vlak voor de brug rechtsaf over het
Hortusplantsoen. Op het einde hiervan steken we over naar een ander plantsoen
waarvandaan we langs het water de universiteitsgebouwen van de Plantage
Muidergracht zien staan.
Daar lopen we naartoe. Bij de kruising steken we over en gaan rechtsaf naar de
nieuwbouw van de Amsterdam Business School waar we het trottoir van de Roetersstraat
volgen richting Roeterseiland. Daar aangekomen zien we een pleintje met een duidelijk
ingang waar Universiteit van Amsterdam boven staat.
We gaan ernaar binnen en passeren dan aan de rechter wand een groot schilderij van
Karel Appel. We verlaten dit gebouw aan de andere zijde en slaan dan linksaf. Nu zijn we
als het ware in het hart van de campus, een gracht met een passerelle.
Onder de passerelle steken we de gracht over en gaan dan linksaf naar CREA.
Vervolgens slaan we na het CREA-gebouw rechtsaf naar het binnenterrein met
fietsenstalling. Aan het einde rechtsaf en daarna linksaf. Dan steken we de Sarphatistraat
over richting voormalige kazerne waar we linksaf slaan en op een van de muren de
eerste zin van het beroemde verhaal 'Den Uitvreter' van Nescio staat. De eerste straat,
Korte 's-Gravezandestraat, rechtsaf. Bij de zebra gaan we het park (Oosterpark) in waar
we rechts het brede pad aanhouden. Onderweg passeren we links een vijver en rechts
een monument ter nagedachtenis van de vermoorde Theo van Gogh. We nemen de
uitgang rechtsachter in de hoek waar we het park verlaten en de straat rechts over steken
om onze wandeling voort te zetten in de Linnaeusstraat. Nadat we de spoorlijn onder
door zijn gegaan en na de tramhaltes midden op de weg gaan we over de zebra naar de
overzijde waar we door een voetgangersstraat, Land van Cocagneplein, lopen. Op de Ysplitsing houden we rechts aan en komen dan op een pleintje. Rechts aanhouden en voor
het water linksaf (Oranje Vrijstaatkade). Op het einde van het voetpad langs het water
gaan we voor het spoorwegtalud rechts de brug over en gelijk daarna linksaf onder het
spoor door en lopen we langs het water tot we aan het kruispunt komen waar het Science
Park begint. Recht oversteken en direct rechtsaf bij de verkeerslichten. Aan de overzijde
linksaf, Carolina MacGillavrylaan. Bij de eerste nieuwbouw aan de rechterzijde gaan we
over een loopbrug naar binnen.
Op het binnenplein van deze studentenflat gaan we linksaf en lopen we tot het einde
waar we via een trap weer beneden uitkomen. Na de aaneengesloten rij studentenflats
steken we de weg over bij de ingang van het bedrijfsgedeelte (Amolf-gebouw) van het
Science Park met een slagboom. Voor de volledig metalen toren gaan we rechtsaf onder
een gebouw door. We volgen het pad met een paar afslagjes zoveel mogelijk rechtdoor
naar de verkeersweg. We verlaten dit deel van de campus door een slagboom en steken
over naar het universitaire deel van de campus. Aan de overzijde gaan we linksaf over
het trottoir naar de volgende toegang waar we richting het Universum lopen.
Dit is een groot sportcentrum waar we even naar binnen kijken. Dan lopen we door naar
de naastgelegen glazen passerelle waar we eerst onder door lopen en dan rechtsaf slaan
om naar de achteringang te gaan van deze bètafaculteit. Door de voordeur zetten we
onze wandeling voort via het voorplein. Dan volgen we schuin rechts het voetpad naar
het kruispunt en passeren nog een eetgelegenheid. Aan de overzijde zien we het rode
gebouw van de Amsterdam University College staan. We steken het kruispunt over
richting studentenflats en gaan vervolgens onder het spoor door. Aan de andere zijde is
station Science Park, het eindpunt van de wandeling.

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.

