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De tweede technische hogeschool van Nederland, later universiteit genoemd (TU/e), liet
het Rijk in 1956 in de industriestad Eindhoven bouwen. Het werd, denkende aan de Witte
Dame van Philips, een glazen dame in het groen van het Dommeldal. En hij ligt tevens in
of aan de rand van het stadscentrum, achter het station. De ambitie voor de toekomst is
om er een Green Campus van te maken. Omdat deze universiteit geen historisch
verleden heeft zoals de meeste andere universiteiten gaat deze wandeling vanaf de High
Tech Campus in het zuiden via de Dommel naar de universiteitscampus, een waarlijk
groene wandeling.
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: High Tech Campus.
Vanaf de ingang (Laanpoort) van de High Tech Campus lopen we naar de portiersloge.
Daar schuin linksaf richting de plas. Dan zien we voor ons een langgerekt gebouw langs
de plas staan, The Strip genaamd. Daarvandaan over de plas naar de overzijde waar we
rechts een voetpad in gaan en dan na pakweg 30 meter rechts een plankier cq.
boardwalk over de plas. Links staat een begroeide parkeergarage. Bij het verlaten van
het plankier gaan we rechtsaf en direct weer rechtsaf een tweede brug op. Bij het
oversteken van deze brug zien we links op het dak een reclame van Philips. We
passeren The Strip nu aan de kopse kant en slaan dan linksaf bij de hoofdontsluitingsweg
waar nauwelijks een auto rijdt. We nemen na de loopbrug de eerste straat naar rechts die
we langs een verkeerssluis helemaal uitlopen. Op het einde gaan we linksaf en lopen
door tot de weg links afbuigt en wij rechts een brug over de Dommel zien liggen. Die brug
gaan we over en slaan dan weer rechtsaf om op het voetpad langs de Dommel te komen.
De Dommel met zijn mooie wandelpad volgen we ruim 5 kilometer lang tot we bij de
campus van de TU/e zijn. In het eerste stuk tot aan de Professor Holstlaan houden we
vanzelf de oever aan onze rechterhand, bij een bord met rood-witte balken doen we dat
ook. Op het einde van dit pad gaan we linksaf langs het fietspad richting kruispunt. Daar
steken we bij de verkeerslichten naar rechts over om direct naar links bij de
verkeerslichten de Antoon Coolenlaan over te steken. Dan direct naar rechts over het
voetpad en vlak voor de brug over de Dommel naar links een voet/fietspad in langs de
Dommel. Voorbij een stuw aan onze rechterhand nemen we een wandelpad naar rechts.
We steken een asfaltweg over en lopen door een poort. Rechts zien we een watermolen
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en een beeld van Van Gogh. We lopen verder naar rechts over een houten bruggetje. Na
het passeren van een klooster aan de linkerzijde steken we een fietspad over en buigt het
voetpad af naar een tunnel onder de Boutenslaan waar we doorheen gaan. Na de tunnel
volgen we even het fietspad en steken dan de ventweg over om de route langs de
Dommel weer voort te zetten. Op het einde komen we op een T-kruising met de Doctor
Schaepmanlaan die we oversteken zodat de Dommel aan de rechterzijde blijft. We lopen
door het Lex en Edo Hornemann Plantsoen. Dan kruisen we de Jan Smitzlaan en komen
we in het Anne Frank Plantsoen waar de Dommel even uit het zicht raakt bij de
nieuwbouw op het einde van het pad. Hier gaan we naar rechts onder het gebouw door
en aan het eind slaan we rechtsaf, Paradijslaan. Na huisnr. 159 linksaf, een smal pad
langs de Dommel. We komen uit bij de Wal die we oversteken om vervolgens na het
afdalen van een trap weer langs het water te komen. Links staat het stadhuis en rechts
het Van Abbemuseum. We passeren een monument en komen uit bij de achterkant van
de woningen en cafés van het Stratumseind. Op het Stratumseind slaan we rechtsaf en
vlak voor de Dommel linksaf naar een betrekkelijk breed verhard pad. Dit lopen we af tot
de Vestdijk, die we oversteken. Daar zetten we onze tocht voort naar de volgende straat
die we oversteken, de Kanaalstraat, waar we op een kapel stuiten. We lopen het pad
gewoon verder en passeren laagbouwwoningen aan de linkerzijde en aan de
rechterzijde, over het water, de achtertuin van de villa waar de familie Philips woonde.
Dan komen we bij de Stationsweg bij een voormalige linnenfabriek en we zien in de verte
de toren van het nieuwe studenthotel dat naast het station staat. We steken de
Stationsweg over en gaan rechtsaf naar een brug over de Dommel. Daarna gaan we naar
links (Parklaan) en we kruisen de Stationsweg om via een fietstunnel onder de spoorlijn
door te lopen. In de tunnel staan afbeeldingen van de 'silly walk', een looppas die
weinigen beheersen. Na een tweede tunnel onder de weg door komen we eindelijk uit op
de campus van de TU/e. We houden direct na de tunnel links aan en slaan na een vijver
aan onze rechterhand rechtsaf. We lopen op een breed voetpad richting Auditorium, het
stevige betonnen gebouw voor ons. Daar pakken we de hoogste trap rechts om het
gebouw in te gaan. We komen dan in de centrale hal met restaurant. We verlaten dit
gebouw aan de andere zijde waar we buiten via de trap helemaal naar beneden gaan en
op een parkeerterrein terecht komen. We lopen naar rechts en steken de toegangsweg
Den Dolech bij de zebra ter hoogte van de slagbomen over. Langs deze weg lopen we
naar links langs enkele kunstwerken richting de Dommel. We komen bij een roeststalen
zuil. Daar nemen we vóór de brug over de Dommel het voetpad naar rechts. We steken de
Dommel bij het eerste voetgangersbruggetje naar links over. Net over de
voetgangersbrug volgen we gelijk rechts het voetpad naar het studentensportcentrum. Bij
de volgende brug gaan we de Dommel weer naar rechts over en zien we rechts de
studentenflat. Bij de eerstvolgende kruising gaan we linksaf de Lismortel in en komen dan
in het gebied waar Fontys zich op de campus heeft gevestigd. Na ongeveer 100 meter
zien we rechts een fietsenstalling voor twee haaks op elkaar staande gebouwen staan.
Achter de fietsenstalling zetten we onze tocht voort over een groot grasveld. Het grasveld
steken we diagonaal over en komen uit in de hoek van de De Rondom en De Zaale. We
wandelen naar rechts over een bestraat laantje tussen platanen. Links naast ons ligt het
donker beglaasde nanolab van het Spectrumgebouw. Na dit gebouw slaan we linksaf een
smal straatje in. Aan het eind van de straat zien we aan onze rechterhand een nieuw
groen onderwijsgebouw, het Fluxgebouw, waar het voornoemde Spectrumgebouw met
laboratoria bij hoort. Direct voorbij dit gebouw gaan we over een voetpad rechtsaf over de
Groene Loper richting schoorsteen. Halverwege gaan we rechtsaf het wat ouder
Geminigebouw in via hellingbaan en trap. Binnen zetten we onze route naar links voort

op het hogere voetgangersniveau waar deze universiteit om bekend staat. We lopen het
gebouw helemaal uit en komen dan via een luchtbrug in de universiteitsbibliotheek. Daar
gaan we aan de linkerkant weer naar beneden en naar buiten en komen dan in de open
hal van het MetaForum. Hier gaan we, in het verlengde van de Groene Loper, rechtsaf en
komen dan bij het glazen Hoofdgebouw waar we onderdoor lopen en na de vijver linksaf
gaan naar het groene Vertigogebouw. Via een trap/hellingbaan gaan we naar binnen en
ontdekken dan dat we nog een luie trap moeten nemen die langs een open collegezaal
loopt om uiteindelijk in de hal te komen. Midden in de hal kunnen we door glas beneden
in de maquettehal kijken. Aan het einde van de hal, vlak voor de receptie, gaan we naar
rechts. Door een gang en een deur komen we in het naastliggende gebouw de Zwarte
Doos uit. Hier gaan we de trap af om in het café/restaurant te komen. Na het verlaten
van dit pand pakken we links het brede voetpad, het zogenaamde Limbopad, naar het
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.

