
ERASMUS WANDELING 

Hallo, in deze verslag ga ik vertellen wat we hebben gedaan bij de Erasmus 
wandeling. 

Begin van de wandeling 
Het begin van de wandeling wat iets met Erasmus te maken had was dat we op de 

foto gingen met Erasmus zelf. we gingen ook naar het Erasmus MC. 

 Erasmus MC 
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam, verbonden aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is qua omzet het grootste van de 
zeven universitair-medische centra van Nederland.Erasmus Mc Rotterdam is 
gebouwd In 1961. Het heeft 1233 bedden. 
En het heeft een hele lange geschiedenis. 

meer lezen 

Als ik naar het Erasmus MC kijk, zie ik dat het heel erg groot en schoon is. Ik denk 
dat het heel groot is omdat er veel afdelingen zijn. Het was heel schoon alsof iemand 
der  net alles heeft schoongemaakt. Het was erg druk want er waren veel mensen 
binnen maar buiten was het best wel stil. Ik denk dat het komt dat het zo druk is 
omdat er veel bejaarden in dat gebied wonen. 

Wat we verder daar deden. Was kijken naar het beeld Erasmus te paard.  



Nadat gingen we splitsen de fietsers gingen met de fiets en de rest  
ging met ov. Naar de bibliotheek maar daarover meer in de volgende kopje. 

                                Markthal/bibliotheek  
Na de Erasmus Mc gingen sommige met de ov en sommige op de fiets naar het 
beeld “iedereen is dood behalve wij” we kregen daarover een beetje informatie. 
Het beeld bestaat uit twee elegant gedraaide aluminium voeten van 7,5 meter hoog 
en staat sinds 18 september op de Binnenrotte. De voeten verwijzen niet alleen naar 
het ontstaan van de stad, maar ook naar de aloude functie van deze plek als markt.  

 
Nadat gingen we naar de Laurenskerk 

Laurenskerk 



De Grote of Sint-Laurenskerk, vaak kortweg Laurenskerk genoemd, is 
een gotisch kerkgebouw in Rotterdam. Ze is het enige overblijfsel van 
het middeleeuwse Rotterdamse stadscentrum. De huidige kerk is een kruising tussen 

een hallenkerk en een kruisbasiliek. De kerk is maar liefst  60 meter hoog. 

Toen we daar binnenkwamen moesten we stil zijn en luisteren. Ik vond de binnenkant 
erg mooi, omdat het heel er veel kleur was. het was ook heel groot. We kregen ook  
boeken van Erasmus te zien. 
           

“Bijzondere lantarenpaal” 
Dit is niet zomaar een lantarenpaal. Nee dit is de lantaarnpaal waar Erasmus achter 

woonde. De lantaarnpaal staat naast de Laurenskerk en naast het 
Erasmusmonument. 



 


