ROUTEBESCHRIJVING CAMPUSWANDELING TU DELFT
Start: centraal station Delft
Vanaf de perrontrap lopen we dwars door het stationsgebouw naar de andere zijde waar we
buiten gaan kijken naar de beide villa’s aan de overzijde van het water die bij de universiteit
hoorden (1). Dan draaien we om en gaan we langs de gevel van het station terug en steken
de brug over op het einde van het stationsgebouw. We kruisen het water, de weg en
trambaan en gaan dan schuin tegenover rechts de Barbarasteeg in tussen de nieuwbouw en
het voormalige gymnasium. Deze lopen we uit. Op het einde slaan we linksaf naar de Oude
Delft en belanden dan in het voormalige universiteitskwartier. Na een paar meter passeren
we een poort waar Alcuin op staat (2). We kijken even op de binnenplaats van dit
voormalige klooster waar nu een studentensociëteit zit. Daarna zetten we onze wandeling
voort langs de Oude Delft waar we uit naam- en informatiebordjes aan de gevels kunnen
opmaken of er studenten wonen en welke voormalige universitaire instellingen er zaten. Zie
bijvoorbeeld de panden met huisnummers 75, 81, 87-91 en het voormalige universitaire
Hoofdgebouw op nummer 95 (3). We kruisen de Binnenwatersloot en lopen verder langs de
Oude Delft waar we bij de volgende brug aan de overzijde een kapel zien staan, de
voormalige Aula (4). Hier gaan we rechtsaf de Nieuwstraat in richting Markt waar de Nieuwe
Kerk en het stadhuis staan. Op de Markt voor de kerk slaan we linksaf en daarna gelijk
rechtsaf de Voldersgracht op. Over de eerstvolgende brug slaan we linksaf de
Vrouwjuttenland in. Deze gracht volgen we tot aan een plein rechts, het Doelenplein. Daar
stond het Doelentheater waar het Delfts Studentencorps onder andere gebruik van maakte.
Links passeren we een hotel en zodra er rechts een parkje begint slaan we linksaf het steegje
Schuttersveld in waar ooit het Waterloopkundig laboratorium stond. Op het einde hiervan
gaan we rechtsaf en zien we tussen de nieuwe woningen door het torentje van de
voormalige universiteitsbibliotheek (5). Daar gaan we vervolgens linksaf en op het einde van
dit monumentale gebouw rechtsaf. Op het einde slaan we weer linksaf. Na pakweg 50 meter
gaat het voetpad over in een onverhard kronkelpad dat we uitlopen richting de brug over
het Rijn-Schiekanaal die we oversteken. Aan de andere zijde van het kanaal gaan we rechtsaf
waar we vrij snel op een voetpad langs het water belanden dat we een kilometer lang zullen
volgen. We passeren de voormalige faculteit Weg- en Waterbouwkunde aan de overzijde
van het kanaal waar de voormalige universiteitsbibliotheek achter staat. In beide gebouwen
wordt nu gewoond. Het wandelpad gaat op het einde over in een trottoir en fietspad daar
waar het uitzicht over het water groots is. Aan de overzijde staat een oude stadspoort, de
Oostpoort, en in de verte om de bocht zien we het groene koepelvormig observatorium en
een nieuwe studentenflat. Daar lopen we naartoe. We komen nu op de Kanaalweg. Hier
loopt langs het water een onverhard pad dat we volgen richting de eerste campus. Voorbij
de bocht van het kanaal zien we aan de overzijde zowel de roeivereniging als de voormalige
faculteit Scheeps- en Werktuigbouw die erachter staat (6). Aan de linkerzijde passeren we
eerst de voormalige faculteit Geodesie waar we even bij de voordeur naar de beelden gaan
kijken die erboven staan (7). Dan gaan we terug naar het pad langs het kanaal en lopen
verder tot voorbij de nieuwbouw om ongeveer ter hoogte van de voordeur van de
voormalige faculteit Fysica en Electrotechniek schuin naar de overzijde te kijken waar het
villa-achtige gebouw staat van het voormalige Laboratorium voor Microbiologie (8). Dan pas
steken we de weg over en gaan tussen de nieuwe studentenwoningen en de voormalige
faculteit Fysica en Electrotechniek door naar het binnenterrein richting Mijnbouwstraat. Hier
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gaan we linksaf en komen dan uit bij de voormalige faculteit Mijnbouwkunde waar nu het
Science Centre is gevestigd. Hier gaan we naar binnen (9). Na dit bezoek vervolgen we de
route richting Botanische tuin dat we eveneens kunnen bezoeken (10). Bij het kruispunt
steken we de Mijnbouwstraat over richting het kleine huis dat vroeger een politiebureau
was. Daarna steken we weer een straat over, de Julianalaan, en komen dan uit op de kop
van een lang gebouw van de huidige faculteit Bouwkunde (11). We gaan dit gebouw aan de
achterzijde binnen door na de kopse zijde rechtsaf te slaan en via een hellingbaan naar
binnen te gaan. Links passeren we een laag gebouwtje van de Bouwpub. Binnen lopen we
eerst via een cafetaria naar een hal met knaloranje tribune. Dan door een gang waar een
boekhandel zit en links de maquettehal. Dan komen we bij de hoofdentree die we passeren
om uiteindelijk bijna op het einde van de gang rechts weer naar buiten te gaan. Op het
binnenplein aangekomen lopen we tussen de fietsen door richting de Michiel de Ruyterweg
om daar na het oversteken linksaf richting de nieuwe campus te gaan. Aan de overzijde zien
we een geel gebouw, dat ook bekend staat als het gele Scheikundegebouw. Het gebouw
waar we net uitkomen heette het rode Scheikundegebouw ook al zat de faculteit Scheikunde
hier slechts heel korte tijd. We steken de Prins Bernardlaan over en gelijk daarna de
Jaffalaan. Nadat we een onderwijsgebouw zijn gepasseerd lopen we voor de vijver rechtsaf
naar de fietsenrekken waar we links tussendoor naar het gebouw van de faculteit Industrieel
Ontwerpen gaan (12). Hier gaan we naar binnen om binnen in de hal van de bedrijvigheid te
genieten. Dan keren we om en steken het plein en de vijver over en daarna de Mekelweg om
bij de Aula binnen te gaan (13). Door dit bijzondere gebouw steken we dwars door, we
verwonderen ons in de hal over de betonconstructie en nuttigen misschien iets in het
restaurant om daarna aan de achterkant naar buiten te gaan. Daar komt een hellend
grasveld in beeld waar de universiteitsbibliotheek onder zit. We lopen via de luie trap naar
binnen en verbazen ons over het kleurrijke interieur en het licht dat via de kegel op het dak
naar binnen valt. Bij het verlaten van dit gebouw gaan we links de Aula voorbij en slaan dan
linksaf het langgerekte Mekelpark (14) in waar hoogstwaarschijnlijk een mobiele
eetgelegenheid staat. We krijgen nu een hoge rode toren met een klok in beeld waar we
naartoe lopen. Daar gaan we rechtsaf de Cornelis Drebbelweg in. Die lopen we helemaal uit.
Op het einde slaan we linksaf de Rotterdamseweg in, een oude verbindingsweg met
lintbebouwing. Na ongeveer 100 meter passeren we een oud woonhuis met stenen poort en
daarna een houten poort waar we doorheen gaan om in een natuurgebiedje terecht te
komen. Hier proberen we door de wildernis rechtdoor te lopen richting groene
studentenflats (15). Daar aangekomen slaan we rechtsaf over een breed onverhard pad dat
we helemaal uitlopen. We zijn nu in een deel van de campus waar nogal wat studentenflats
staan. Op het einde van het pad slaan we linksaf en na het passeren van de hoge witte
studentenflat verschijnen er twee ovalen flats in het water. We nemen het bruggetje naar
die flats en passeren dan beide flats via een eigen houten voetpad. Op het einde steken we
wederom de Mekelweg over richting Green Village (16) waar we een bezoekje afleggen. Dan
keren we terug naar de Mekelweg die we schuin oversteken naar het laatste gebouw van
onze wandeling, naar het Unit cultuur en sport (17). Hier stopt ook de bus die ons terug naar
het station of centrum brengt.
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