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Sint-Pietersberg
Bijzonder
Odile Houx
Waldeckpark en Kazematten
Aldenhofpark, Berenkuil en d'Artagnan
Tapijntuin
Muurtuin
Blend
Slagerij Franssen
Adriaan de Smaakmaker
The Hoppy Brothers
Le Marais Deux & Koffie
Le Souk
Casa Pito
Cato by Cato
De Bisschopsmolen
Teazone
Café Nouveau
Rumors
Darq
The Cookie Club
Stadsmuur
Hoeg Brögk
Gelateria Luna Rossa I
Le Salonard
Burgerlijk
De Verrassing
Joyeria
Toscanella Apuana
Hotel The Dutch
Dadawan

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

>> HOTELS

Sap Bar

ROUTE
MAASTRICHT VOOR FOODIES
OVER DE ROUTE
De ‘Tasty Treats’ wandeling staat in het teken van veel lekker eten en drinken. De wandeling
start buiten de stad, in de wijk St.Pieter en voert via het stadspark en het charmante
Jekerkwartier de Maas over richting Wyck. Omdat de wandeling begint aan de rand van de
stad, is hij goed te combineren met de natuur in het buitengebied. Je kunt de wandeling ook
andersom maken en beginnen met ontbijt in Wyck en eindigen bovenop de St. Pietersberg.

DE WIJKEN
De naam van deze wandeling zegt het eigenlijk al. Hier ontdek je de vele 'tasty' hotspots in
Maastricht met veel lekkers om mee te nemen of ter plekke van te genieten, afgewisseld met
leuke kleine boetiekjes en een paar bezienswaardigheden, zoals de Hoge Brug over de Maas.
Extra leuk aan deze wandeling is dat je de beide oevers van de Maas ontdekt.
Deze route start aan de rand van de stad in de sfeervolle woonwijk St. Pieter. Hoewel de wijk
op nog geen 10 minuten lopen van het stadspark ligt, voelt het toch als een klein dorpje 'an
sich' met eigen winkels en speciaalzaakjes. De wijk grenst aan de Sint-Pietersberg. Nadat je
deze beklommen hebt, loop je zo het mooie buitengebied van Maastricht in met wijngaarden,
het bijzondere natuurgebied in wording in de voormalige ENCI-groeve, het bos, mooie
uitzichten en meer. Tip: als je genoeg tijd hebt tijdens je bezoek aan Maastricht, maak hier dan
zeker nog een mooie en meer uitgebreide wandeling of fietstocht.
Na heel even de sfeer van dit buitenstuk van Maastricht te hebben geproefd, brengt deze
‘Tasty Treats’ wandeling je via het mooie groene stadspark met Tapijn- en Muurtuin terug naar
het stadscentrum om door te lopen naar het altijd charmante Jekerkwartier, het stukje van de
stad dat zo heerlijk niet Nederlands aanvoelt en dat daadwerkelijk 'joie de vivre' ademt. Neem
hier beslist even de tijd om op je gemak rond te slenteren.
Vervolgens wandel je via het O.L.V. plein en een stukje van de binnenstad - het shop walhalla
van Maastricht - richting de luxe Stokstraat. Via de Hoge Brug over de Maas, wandel je Plein
92, het middelpunt van de architectuurwijk Céramique. Vanuit hier loop je zo het authentieke
stadsdeel Wyck in. Ook hier een aaneenschakeling van culinair genot in hippe restaurants,
bars en koffietentjes. Sluit je wandeling af op een van de terrassen langs de Maas, in een van
de gezellige restaurants in de Rechtstraat of met een goede Gin Tonic in de bar van Hotel The

Dutch. Met een meer dan royale keuze aan eigentijdse, nieuwe hotels in Wyck, rol je hier
immers toch zo je bed in.

WEINIG TIJD

Sint-Pietersberg + Muurtuin + Koffie en brownie bij Koffie + Wijn drinken in de
Koestraat + Focaccia bij Toscanella

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.10 km)

dag: Sap Bar

Deze wandeling begint aan de rand van de stad, in de wijk St. Pieter. Hier kun je de SintPietersberg

beklimmen voor een mooi uitzicht over Maastricht. Daarna is een brunch bij

Bijzonder

zeker welkom. Lekker licht, puur en eerlijk. Zo blijft er voldoende plek over voor

al het lekkers dat je nog gaat tegenkomen. Voordat je de wijk verlaat, kun je nog shoppen voor
exclusieve tweedehands kleding bij Odile Houx

. Wandel via de Luikerweg richting

de stoplichten en ga links op de Prins Bisschopssingel, richting Waldeckpark en Kazematten
. Volg de rotonde en loop via de Tongerseweg het stadspark in langs het monument van
d'Artagnan en de Berenkuil

. Wandel verder het stadspark in. Rechts vind je de Tapijntuin

. Neem het bruggetje links door de stadsmuur. Meteen rechts is de trap naar de tuinen
op de muur. Loop aan de andere kant omlaag, bij de Heksenstraat. Ga rechts bij
Zwingelput en links om via Nieuwenhofstraat de St. Pieterstraat in te lopen. Neem een sapje
bij Blend

en kijk aan de overkant even bij de Leeuwenmolen tussen huisnummer 29 en

31, een verrassend niet Nederlands tafereel! Verderop in de straat liggen Slagerij Franssen
en Adriaan de Smaakmaker
je De Hoppy Brothers

, die bekend staan om hun craft beer. Geen alcohol maar liever

koffie? Loop dan binnen bij Koffie
en Cato Cato
Bisschopsmolen
en Rumors

, favoriet bij veel Maastrichtenaren. Nog wat verder vind

. Wereldse smaken proef je bij Le Souk

, Caso Pito

. Vervolg je weg door de Koestraat met zelfgebakken zoetigheden bij de
en Teazone

. Zin in kaas en wijn? De keuze tussen Kaasbar Nouveau

is dan een lastige. Vervolg je weg via O.L.V. plein, ga verder op de

Wolfstraat en rechtsaf de Maastrichter Smedenstraat in met aan het einde chocolade walhalla
Darq

. Ga rechts naar de Stokstraat en aan het einde links. Neem versgebakken koekjes

mee bij The Cookie Club
de Hoge Brug

en ga picknicken bij de stadsmuur

en ga links op de Ruiterij langs ijssalon Luna Rossa I

Rechtstraat, de ideale straat om te proeven
proeven

. Steek de Maas over via

, te shoppen

en nog meer te

. Eindig je wandeling in de bar van het Hotel The Dutch

Tonic en als je nog trek hebt, kun je aanschuiven bij Dadawan
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. Vervolg via de

voor een goede Gin

. Ontbijttip voor de volgende
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SINT-PIETERSBERG - LEUK OM TE DOEN

Een bijzonder stukje natuur zó dicht bij de stad. Als je het centrum van Maastricht verlaat via
het Jekerkwartier en het stadspark, wandel je zo de natuur in met de Sint-Pietersberg als een
van de eerste highlights. Letterlijk 'high', want na een stevige klim (langs Fort Sint Pieter),
geniet je van een geweldig uitzicht over de stad en wandel je zo verder de natuur in. Naar de
ENCI-groeve bijvoorbeeld, een nieuw en spectaculair natuurgebied in wording in de
voormalige mergelgroeve van de cementfabriek.
luikerweg 71, www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/sint-pietersberg,

BIJZONDER - ETEN & DRINKEN

Bijzonder ligt net buiten het centrum, in de rustige wijk St. Pieter en is daarmee de ideale plek
om het drukke leven van de stad even te ontvluchten en de natuur rondom Maastricht te
ontdekken. Pure en eerlijke ingrediënten vormen de basis van de menukaart. Bij Bijzonder kun
je aanschuiven voor brunch, lunch en diner. Of zak met een zelfgemaakte ice tea en brownie
onderuit op de banken van het terras.
luikerweg 33, http://www.bijbijzonder.com, +0031(0)43-3110003, wo-zo 10.30-23.00, prijs
lunch € 6,50, Stadsbus 4 (richting Villapark)

ODILE HOUX - SHOPPEN

Onderaan de Sint-Pietersberg, in de woonwijk St. Pieter aan de rand van de stad, vind je de
exclusieve second hand winkel van Odile Houx met dameskleding, schoenen en accessoires
in bijzonder goede staat. De collectie van Odile bevat topmerken als Prada, Miu Miu, Chanel,
Hermes, Jil Sander en Marc Jacobs. Een goede reden om de stad even uit te lopen en een
wandeling naar St. Pieter te maken.
jekerweg 122, www.odilehoux.nl, +0031(0)43-3110427, di-vr 12.00-18.00 (en op afspraak),
Stadsbus 4 (richting Villapark)

WALDECKPARK EN KAZEMATTEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Om een netwerk van gangen en mijngallerijen te realiseren, werd er tussen 1575 en 1825 aan
de westkant van Maastricht een gangenstelsel van ruim 14 kilometer uitgegraven. Deze
gangen werden gebruikt om tijdens een belegering van de stad de vijand ondergronds te
benaderen en onschadelijk te maken. Tijdens een rondleiding door het gangenstelsel krijg je
een goed beeld van wat zich er in die tijd (en ook later in de Tweede Wereldoorlog) allemaal
heeft afgespeeld. Erg indrukwekkend!
tongerseplein, www.maastrichtunderground.nl, +0031(0)43-3252121, via VVV Maastricht maza 09.00-17.00, € 6,40 p.p. (4-12 jaar € 5,00 p.p.),

ALDENHOFPARK, BERENKUIL EN D'ARTAGNAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Als je het Aldenhofpark vanaf de Prins Bisschopssingel in wandelt, kom je langs twee
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opvallende monumenten uit de geschiedenis van Maastricht. Links staat het beeld van een
van de drie Musketiers, d'Artagnan. Hij sneuvelde op 25 juni 1673 in Maastricht tijdens de
belegering van de stad door Lodewijk XIV, de zonnekoning. Rechts is de bekende 'berenkuil',
waar tussen de jaren '20 en begin jaren '90 daadwerkelijk beren verbleven (waarvan Pol en
Max de bekendste zijn) en wat nu een kunstwerk is.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

aldenhofpark,

colofon

TAPIJNTUIN - LEUK OM TE DOEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Op het terrein van de voormalige Tapijnkazerne in het stadspark hebben een aantal
vrijwilligers samen een biologische stadstuin gerealiseerd. De Tapijntuin is een vrij
toegankelijke plek waar je als bezoeker verrast wordt door wat de natuur te bieden heeft aan
gezonde producten. Een leuke plek om rond te kijken en om verse kruiden te proeven en te
kopen.
tapijnkazerne, www.tapijntuin.nl, +0031(0)6-53438494, wo-vr 12.00-16.00, zo 12.00-16.00,
entree gratis,

Bourgondische gezelligheid, zeker. Maar Maastricht is veel meer. Hip en happening,
met aandacht voor cultureel erfgoed in het Sphinxkwartier, alternatieve feesten en
NAME
festivals, het oude Jekerkwartier en de mooie Stokstraat. Ook fijn vindt Sanne de
Sanne
Tummers
groene heuvels rond de stad. Ze woont en leeft in de Rechtstraat: grote kans
dat je haar
Photography
daar ziet.
Femke Dam, Fiona
Ruhe

MUURTUIN - LEUK OM TE DOEN

LAATSTE UPDATE

2016-09-21 13:56:31

Een heerlijke plek om even de drukte van de stad te ontvluchten. Deze plek is niet voor niets
geliefd bij studenten die in de buitenlucht willen studeren of een boek willen lezen. In de
tuinen op de stadsmuur kun je lekker op een bankje tussen de bloemperkjes neerstrijken en
van het uitzicht over het park en het water genieten.
nieuwenhofstraat, entree gratis,

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

BLEND - ETEN & DRINKEN

Blend in het Jekerkwartier is de perfecte balans tussen een verantwoord, bourgondisch en
een tikkeltje hipster. Naast broodjes en taart verkoopt Blend heerlijke sappen,
spelt stroopwafels, huisgemaakte soepen, salades en alsof dat nog niet genoeg is ook Tony’s

LOCAL

Chocolonely!
sint pieterstraat 56, +0031(0)43-3118935, ma-za 12.00-18.00, Broodje € 4,50,

SLAGERIJ FRANSSEN - SHOPPEN

Een begrip in Maastricht. Niet alleen vanwege de goede bloedworst die je er krijgt (die een
echte Limburgse specialiteit is), maar ook vanwege de lekkere saucijzenbroodjes en vele
andere verse vleeswaren en delicatessen die er op ambachtelijke wijze worden bereid.
sint pieterstraat 42, www.slagerij-franssen.nl, +0031(0)43-3212900, di-vr 8.30-18.00, za
8.00-16.00,
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NAME

SANNE TUMMERS

