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Erasmus Universiteit en MC Rotterdam
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Erasmus Universitair Medisch Centrum
Rotterdam (Erasmus MC) delen niet alleen de universiteit, de naam Erasmus en dezelfde
stad met elkaar, maar ook de pragmatische mentaliteit die er huist. In die zin zou je het
een duo kunnen noemen. In het begin stonden hun gebouwen op korte afstand, maar ze
liggen nu al jaren uit elkaar. De een in het centrum en de ander aan de rand van
Kralingen, onderling verbonden met de metro en de rivier.
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
Start: metrohalte Dijkzigt (uitgang Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis)
Vanaf de metrohalte steken we de zebra over en gaan rechtsaf richting Erasmus MC dat
duidelijk staat aangegeven op het dak van de hoogbouw. We passeren - nadat we het
gebouw van de Hogeschool Rotterdam gezien hebben - een gebouw in baksteen: het
gymnasium Erasmianum. De rest van de wandeling zal Erasmus ons gezelschap blijven
houden. Als we de hoek om zijn zien we de grote trap naar de ingang waar Erasmus MC
Wytemaweg boven staat. Hier gaan we naar binnen en vervolgens rechtsaf door de
ruime passage waar we winkels en eetgelegenheden aantreffen. Op het einde gaan we
linksaf naar de uitgang Museumpark. We lopen door naar het Museumparkpaviljoen waar
we de trap naar beneden nemen om in het Museumpark te komen. Over het water gaan
we rechtsaf richting Natuurhistorisch Museum en de Kunsthal waar we tussendoor verder
lopen naar de hellingbaan die naar rechts de dijk op gaat. Bij de verkeerslichten steken
we naar links over naar het Park waar de Euromast in staat. Hier lopen we parallel aan
de weg met het park aan de rechterhand tot de eerste kruising waar de Parklaan begint.
Deze gaan we naar links in en lopen we uit tot de Veerhaven waar op het Westplein
enkele bustes staan van Rotterdamse notabelen die de stad groot hebben gemaakt. Na
het voorbijgaan van deze mannen slaan we rechtsaf en volgen de waterkant van de
Veerhaven. Op het einde kunnen we niet anders dan linksaf over de Willemskade verder
gaan waar we de Erasmusbrug over de Nieuwe Maas zien. Daar lopen we naartoe om
onderdoor onze route te vervolgen. Dan komen we bij de monding van de Leuvehaven
waar we naar links naar de Nieuwe Leuvebrug lopen. We steken de brug over en
passeren een plantsoen aan onze rechterhand en een oorlogsmonument. Daar pakken
we de wandeling langs de oever weer op die hier de Boompjes heet. Na een 100 meter
sprintbaan en een modern paviljoen annex restaurant nemen we de hellingbaan naar
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boven. Boven aangekomen steken we bij het verkeerslicht over en lopen we naar een
rode toren. Over de voetgangersbrug slaan we rechtsaf en lopen door tot het einde van
dit eiland waar we net om de hoek weer een voetgangersbrug tegenkomen die we
oversteken. Deze landt aan bij de Hogeschool Rotterdam waar we aan voorbij lopen
richting metrohalte Blaak die we in de verte al zien. Nadat we via een aantal treden bij
een groot kruispunt zijn beland steken we over bij het verkeerslicht. Aan de overzijde
staat een komisch monument ter nagedachtenis van Marten Toonder, de bedenker van
de beeldverhalen van O.B. Bommel en Tom Poes. We zijn dan bij de befaamde Markthal
van Rotterdam waar woningen omheen geplooid zijn. Daar lopen we naar links dwars
doorheen om aan de andere zijde vervolgens naar rechts te gaan. We zien dan een
langgerekt grasveld waar ooit bebouwing stond en de Sint Laurenskerk op de
achtergrond waar we naartoe lopen via een doorsteek van de winkelstraat, de
Hoogstraat. Bij de kerk gaan we linksaf en na pakweg 30 meter zien we links tussen de
bebouwing het Erasmus Monument staan op een plek waar hij vermoedelijk geboren is.
We lopen verder en komen dan bij de voorzijde van de kerk en een plantsoen waar het
beeld van Erasmus staat. Dan vervolgen we onze route naar rechts via de andere zijde
van de kerk richting Binnenrotte. We steken dit langgerekte plein recht over de
Spaarbankstraat in. Op het einde van deze straat stuiten we op een groot bakstenen
gebouw waar gemeentebibliotheek op staat. Hier gaan we rechtsaf. De Botersloot waar
we ons nu bevinden lopen we uit naar de nieuwe Centrale Bibliotheek waar we binnen op
de 3e etage naar een tentoonstelling over Erasmus kunnen gaan. Daarna volgen we de
gevel van de bibliotheek aan de Binnenrotte en zien het 'potlood' staan. Dit gebouw gaat
vergezeld van kubuswoningen. Links van het 'potlood' gaat een hellingbaan naar boven
die we oplopen. Daar zien we rechts een verhoogd plein maar we volgen de route links
om dit bijzondere wooncomplex te verlaten. Na de Mosseltrap naar beneden komen we
uit op de drukke Mariniersweg die we bij de verkeerslichten oversteken om in het
langgerekte plantsoen van de Burgemeester van Walsumweg/Groenendaal verder te
gaan. Dit plantsoen lopen we helemaal uit. Op het einde van het plantsoen steken we
schuin naar rechts het Oostplein over naar het Mariniersmonument. Daar pakken we de
route op over de Admiraliteitskade langs de binnenhaven die Boerengat heet.
Aangekomen bij de gele ophaalbrug slaan we rechtsaf richting Nieuwe Maas. Bij de
verkeerslichten steken we de drukke Maasboulevard over en gaan we de trap af naar de
kade waar we linksaf verder gaan. Ruim een kilometer zullen we langs het water lopen
terwijl boven ons het verkeer langs raast. Op een gegeven moment moeten we even
bovenlangs om vervolgens vlak voor het benzinestation weer rechts naar beneden af te
dalen. Dan komen we bij de Oude Plantage. Direct na het grasveld nemen we de weg
linksaf die Rijsakkerlaan heet. Die lopen we uit richting campus Woudestein aan de
overzijde van de drukke weg. Bij de verkeerslichten steken we recht over en lopen dan
langs het fietspad nog ongeveer 150 meter over de Burgemeester Oudlaan tot we bij de
ingang van de campus komen. Hier gaan we naar rechts met een lichte helling naar
boven en zijn dan op de promenade Erasmus Plaza die de scheiding vormt van het hoge
deel rechts en het lage deel links. De oorspronkelijke campus bevindt zich aan de
overzijde van de vijver aan de linkerkant. We lopen deze promenade af en zien in het
centrale gedeelte een café aan de linkerzijde en een restaurant aan de rechterzijde.
Even verderop staat een nieuwe studentenflat. Op dit centrale deel gaan we linksaf de
flauwe helling af en komen dan na het passeren van het café bij het oudere deel van de
campus waar op de hoek van de hoogbouw Karel Appel een mozaïek heeft aangebracht.
Hier gaan we linksaf naar een verhoogd plein aan de rechterzijde met een carillon. Daar
volgen we naar links de verhoogde corridor richting de aula (Erasmus Building) en gaan

na een paar treden naar binnen in het hoofdgebouw. We slaan rechtsaf. Deze gang lopen
we uit. Op het einde slaan we rechtsaf om in de centrale hal te komen. Deze lopen we
helemaal door en belanden dan als vanzelf door een draaideur in de
universiteitsbibliotheek. Hier bevindt zich rechts een trap naar beneden die ons terugvoert
naar buiten. Daar gaan we rechtsaf en lopen richting tennisvelden. In de verte zien we
nog een beeld van Erasmus staan, het laatste op deze wandeling, en slaan rechtsaf de
Collegelaan in om de route naar het metrostation te nemen. We lopen deze toegangsweg
uit en steken over bij de zebra van de drukke Kralingsezoom met aan de overzijde het
brainpark. We vervolgen onze route naar links langs de vijver aan onze rechterhand en
komen dan uit bij de toegangsweg naar het parkeerterrein van het metrostation die we
oversteken om vervolgens over het parkeerterrein naar de metrohalte te lopen. Daar
pakken we de metro naar het Centraal Station of naar station Alexander.

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.

