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“Ik wilde al mijn hele universiteitscarrière op Erasmus vertrekken. In september 2017 was het 
dan eindelijk zover. Ik kwam met een klein hart aan in Passau, maar werd meteen door de 
prachtige stad omarmd. De meeste mensen zullen zich afvragen waar Passau juist ligt. Passau is 
een kleine stad in Beieren net aan de grens met Oostenrijk. Hier vloeien de drie rivieren Donau, 
Inn en Ilz samen, waardoor de stad soms ook wel de naam krijgt het Beierse Venetië te zijn. 
Vanuit Passau is het niet ver om andere grotere steden in Europa te bezoeken zoals München, 
Praag, Bratislava, Wenen en Boedapest. Tijdens mijn Erasmuservaring heb ik regelmatig met 
vrienden een uitstap gemaakt naar een van deze steden. Maar evengoed heb ik van de natuur 
genoten. Ik heb verschillenden fietstochten kunnen maken, ben gaan zwemmen in de Ilz en ben 
meerdere keren naar Oostenrijk gewandeld.” 
 
“De universiteit zorgde voor veel verwelkomingsactiviteiten waardoor ik me snel thuis voelde. Ik 
heb na aankomst meteen veel nieuwe mensen leren kennen uit veel verschillende landen zoals 
Frankrijk, Italië en Hongarije, maar ook uit Mexico, Brazilië, India en de VS. Hierdoor heb ik dan 
ook veel verschillende culturen leren kennen en heb ik ook mijn talenkennis kunnen verbeteren. 
Ik sprak in Passau niet enkel Duits, maar ook Engels en Frans.” 
 
“De universiteit heeft een supermooie campus die langs het water ligt. Wanneer het studeren dus 
even te veel wordt, kan je een wandeling maken langs de Inn. De campus is heel modern. Ik had 
veel lessen in het Duits, maar er is ook een grote keuze aan Engelse keuzevakken. Ook biedt de 
universiteit een hele waaier aan andere activiteiten aan, zoals sport, fotografie, muziek en 
theater. Je kan een sportkaart bestellen per semester en hiermee dan veel verschillende 
groepslessen volgen zoals de normale fitnessgroepslessen, maar ook boksen, basketbal, rugby, 
paardrijden en roeien.” 
 
“Er zijn doorheen het jaar veel activiteiten in Passau. Hierdoor verveel je je nooit. In mei is er 
bijvoorbeeld de Duld (komt overeen met de oktoberfeesten in München, maar dan op kleinere 
schaal), alle studenten komen dan samen in de traditionele kledij. Hierdoor leer je de Beierse 
cultuur zeker kennen.”  
 
“Passau is zeker een aanrader om naartoe te gaan. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt, 
veel nieuwe steden ontdekt en veel van de natuur genoten.” 


