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Maastricht University
De Maastricht University, de op een na jongste universiteit van Nederland - de jongste is
de Open Universiteit in Heerlen uit 1984 - heeft de Maastrichtse binnenstad als grote
stadsvernieuwer nieuw leven ingeblazen. Al lopende in het zo genoemde Quartier Latin het universiteitskwartier in de binnenstad - heb je niet gelijk door dat er ook nog een
campus aan de andere kant van de Maas in de nieuwbouwwijk Randwyck ligt.
Ogenschijnlijk hebben die twee niets met elkaar van doen, maar ze zijn wel degelijk
virtueel met elkaar vergroeid. In tegenstelling tot alle andere campuswandelingen loopt
deze wandeling van de campus naar het universiteitskwartier in de binnenstad.
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: station Maastricht Randwyck
Vanaf het perron lopen we naar de weg boven, steken over en gaan dan rechtsaf. We
dalen de trappen af naar het plein om dan voorbij het café naar de ingang van de
universiteit te lopen. Binnen gekomen gaan we rechtuit naar de verhoogde passage die
ons verder brengt naar de halfronde universiteitsbibliotheek halverwege dit langgerekte
gebouw. Dit lopen we voorbij en gaan dan rechtsaf door een passage over de weg naar
het volgende bouwdeel. We zijn nu in het ziekenhuis (UMC Universitair Medisch
Centrum). We volgen nu de bordjes naar de uitgang. Buiten gekomen steken we de
straat over. Aan de overkant gaan we voor de vijver linksaf en gelijk rechtsaf om het
gebouw aan onze rechterhand te passeren. Aan de linkerzijde zien we grote
parkeerplaatsen waar ooit een studentencampus bedacht was.
Rechtsaf naar een nieuw gebouw: het sportcentrum van de universiteit. Op het einde van
dit gebouw gaan we linksaf, over een fietspad dat overgaat in een voetpad langs een
waterloop. We houden rechts aan en volgen deze waterloop richting Maas en steken een
straat over. Bij een vijver aankomend steken we rechtsaf het water over met een
bruggetje. Aan de overzijde lopen we over de straat verder. Nadat we een plein met
bomen gepasseerd zijn, Erasmusdomplein, blijven we langs het woongebouw links van
ons lopen tot we op het einde linksaf slaan richting drukke weg. Bij de verkeerslichten
steken we de Limburglaan over en gaan dan met een bochtje naar beneden om daar het
wandelpad langs de Maas rechtsaf te nemen. Dit wandelpad voert ons via het
Provinciehuis langs het Bonnefantenmuseum. Ter hoogte van een oude toren gaan we
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rechtsaf, een voetpad omhoog, naar de stadsbibliotheek Centre Céramique. We lopen
dan terug over het grote plein naar de voetgangersbrug over de Maas. Na het afdalen
van de brug aan de overzijde lopen we links richting stadsmuur waar we tussen twee
witte gebouwen door over het straatje de Vijfkoppen verder gaan. Op het einde hiervan
gaan we linksaf en direct onder de stadspoort door rechtsaf over een voetpad door het
park. Dit pad volgen we langs het water, het riviertje de Jeker. We steken een weg over
en passeren een volière aan onze linkerhand. Ter hoogte van een voetgangersbrug zien
we aan onze linkerhand een groot gebouw op het voormalig militair terrein dat nu bij de
universiteit hoort. We gaan linksaf en passeren dit universiteitsgebouw aan onze
rechterhand. We passeren een loods aan onze rechterhand en komen dan op een plein
met een benzinepomp. Dit plein zal er in de toekomst totaal anders gaan uitzien.
Verschillende gebouwen zullen verdwijnen, het zal er groener worden en er zal een
nieuw horecaplein worden aangelegd. We lopen richting café Tapijn en lopen er rechts
aan voorbij. We lopen nu weer naar het voetpad langs de Jeker. We steken de Jeker over
bij de eerstvolgende voetgangersbrug richting stadsmuur die we de hoek om (met links
de berenkuil) blijven volgen tot we bij de straat komen die ons rechtsaf het centrum in
voert. Dit is de Tongersestraat waar gelijk rechts een imposant oud klooster staat waar de
universiteit in huist. We gaan hier naar binnen voorbij de lange gevel rechts onder een
poortje door. We houden dan rechts aan en zien dan de entree van dit enorme gebouw.
Binnen lopen we rechtdoor de trap op om richting restaurant (mensa) te lopen achterin
het gebouw waar ook een nieuw deel aan vast is gebouwd. We verlaten het gebouw via
een deur van het restaurant en komen op het terras. We houden rechts aan en komen op
een pad aan dat over de stadsmuur loopt. We zien het Kruithuis beneden aan de
linkerhand. We passeren vervolgens links een oud wit klooster waar tegenwoordig het
University College in zit.
Ter hoogte van de Nieuwenhofstraat nemen we de trap naar beneden om langs de muur
verder te lopen door de Nieuwenhofstraat. Bij het langgerekte witte gebouw aangekomen
ontwaren we een poort die we in gaan. We komen dan op een klein binnenplein met
fietsen en een stichtelijke spreuk op een schutting die verwijst naar de
universiteitsbibliotheek ernaast. Door de passage steken we door naar de andere kant
van dit bouwblok waar we uitkomen bij een poort die kunstig voorzien is van glaswerk.
Als we hier rechtsaf gaan en naar de voordeur lopen van dit oude witte gebouw zien we
dat de universiteit zich over een armenhuis ontfermd heeft. We lopen deze lommerrijke
Grote Looiersstraat uit en gaan op het einde linksaf, Achter de Molens, en vervolgens
nog een keer zodat we vanzelf in de Klein Grachtje komen waar we wederom een
stadsmuur tegenkomen, de eerste van Maastricht uit de 13e eeuw. Bij de eerste straat
rechts gaan we de Verwerhoek in. Die lopen we uit en op het einde gaan we linksaf. Na
een kort stukje komen we uit op een ovaal voorpleintje van het voormalige
Gouvernementsgebouw. Hier gaan we rechts door de poort naar de fietsenstalling
(bicycle parking) om op het binnenterrein uit te komen waar we gelijk linksaf slaan. We
lopen langs de gevel naar de hoek van het gebouw waar we via een trap een ingang
zien. Daar gaan we naar binnen en slaan rechtsaf naar de hoofdingang waar we het pand
weer verlaten. Buiten aangekomen steken we over en gaan linksaf en op het einde van
de straat rechtsaf om na een luttele 25 meter weer rechtsaf te slaan. Dit straatje met
kinderkopjes, de Minderbroedersberg, gaat omhoog naar het huidige Bestuursgebouw
dat eveneens in een voormalig klooster zit. We kunnen binnen even een kijkje nemen.
Weer buiten gekomen gaan we rechtsaf door een poort en daarna weer rechtsaf over een
pleintje richting een monument. We vervolgen onze route door een muur aan onze

rechterhand te houden. Op het einde buigt dit vanzelf naar links en komt dan uit op het
voormalige gasthuis Calvariënberg waar we rechtsaf de Abtstraat in gaan. Op het einde
hiervan gaan we rechtsaf de Calvariestraat in die voorbij de bocht naar links de Kommel
heet. Hier staat het oude Kruisherenklooster waar nu een hotel in is gevestigd met een
kunstige tuin aan het Kommelplein. Hier gaan we aan voorbij en op het einde van de
straat slaan we rechtsaf en komen uit bij een driesprong die we schuin oversteken naar
de poort van de faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen om even op de
binnenplaats te peinzen over de rijke geschiedenis van Maastricht waar de universiteit
dankbaar gebruik van heeft gemaakt.
Weer terug en linksaf, (Grote Gracht), waar nog een enkel universiteitsgebouw staat,
richting Markt waar het stadhuis zich aandient. We passeren dit aan de linkerzijde waar
we langs een nieuw winkelgebouw de Maasboulevard bereiken. Hier gaan we rechtsaf
langs de terrasjes op de promenade richting Sint Servaasbrug die we oversteken. Op het
einde van deze straat aan de overzijde van de Maas komen we uit bij het centraal station
van Maastricht waar deze wandeling eindigt.

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.

