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Beluga Loves You
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ROUTE
wyck & céramique
OVER DE ROUTE

De wandeling voert je van Wyck, een historisch, karakteristiek stukje Maastricht, via de
sfeervolle Rechtstraat naar Céramique. Dat is een vrij nieuw stadsdeel dat bekendstaat
vanwege de indrukwekkende architectuur. Onderweg kom je vanzelf langs leuke restaurants,
speciaalzaken, mooie boetieks en gezellige cafés. Met culturele hotspots als het
Bonnefantenmuseum en Centre Céramique, ontbreekt het op deze route zeker niet aan kunst
en cultuur.

DE WIJKEN

Oud en nieuw zijn beide aanwezig in Wyck en Céramique, aan de oostelijke Maasoever. Het
charmante Wyck heeft een rijk ambachtelijk handelsverleden, terwijl de tegenwoordig trendy
wijk Céramique het voormalige terrein van aardewerkfabriek Société Céramique is.
De ambachtelijkheid van Wyck zie je nog steeds terug in de speciaalzaken. Er zijn geen grote
winkelketens (de oude panden zijn er niet geschikt voor), maar knusse winkeltjes. De laatste
jaren zijn er hippe hotels, shops en koffie- en lunchspots gekomen. Wyck is een aangename
plek om te wonen, werken en winkelen. In het weekend zie je hier veel toeristen. Door de
week wordt het straatbeeld bepaald door de bedrijvigheid tussen het station en de Maas.
Zakenmensen zijn op weg naar een afspraak in een van de trendy horecagelegenheden of
naar hun kantoor, in een mooi pand aan de Wilhelminasingel, Alexander Battalaan of de
Avenue Céramique. En dan is er uiteraard ook nog de ‘traditionele’ bewoner van Wyck, ‘de
Wyckeneer’. Het kleinschalige karakter zorgt voor een gezellig buurtgevoel.
Céramique is dé trendy wijk van de stad om te wonen, werken en leven. Nationale en
internationale architecten hebben de wijk aan het eind van de vorige eeuw een nieuwe
dimensie gegeven. Naast Centre Céramique, het Bonnefantenmuseum en het
Gouvernement (provinciehuis) zijn er stijlvolle winkels, eigentijdse horecazaken en strakke
appartementen. Daar woont een mix van oudere mensen, jonge koppels, singles en expats.
Behalve hedendaagse architectuur, zoals het Bonnefantenmuseum met de opvallende toren
van Aldo Rossi, zie je hier ook gebouwen die uit het verleden bewaard zijn gebleven, zoals de
Wiebengahal en de Bordenhal.
Verleden en heden, ambacht en trend; alsof het zo hoort. Dat maakt Wyck en Céramique zo
aantrekkelijk!

WEINIG TIJD

Bonnefantenmuseum + Centre Céramique + Plein 1992 + Café Zondag + Rechtstraat

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.30 km)
Start bij het Centraal Station en loop de Stationsstraat in. Begin je dag met een ontbijt of sapje
1 . Of stippel even verderop je route uit op het terras van Alex 2 , op de hoek van

de Alexander Battalaan. Ga verder door de Stationsstraat en steek de Wilhelminasingel over.
Loop over het ‘Pleintje met de klok’, met mooie winkels en een gezellig terras 3 . Ga
rechtdoor de Wycker Brugstraat in. Op de hoek ligt Harry’s 4 . Verderop kun je terecht voor
favoriete Maastrichtse taart 5 , lunch 6

7 of een puntzak friet 8 , shoppen 9 en een

heerlijk terras 10 . Voor lunch of diner met traditionele focaccia’s en pizza’s kun je rechtsaf
gaan bij de Rechtstraat 11 . Ga links (vanaf het station gezien) de Rechtstraat in om de
wandeling te vervolgen. Je komt langs diverse winkels, leuke restaurants, een wijnbar en een
cocktailbar voor ’s avonds 12 13 14 15 16 (17/) 18 19 20 21 22 . Aan het einde van de
Rechtstraat ga je linksaf. In de Hoogbrugstraat kun je lekker Italiaans ijs eten 23 en als
gezondheidsfreak stop je bij The Broth Bar 24 voor bouillon. Verderop in de Hoogbrugstraat is
een bijzondere cadeauzaak 25 . Loop bij Sjiek Kookpunt 26 onder de poort door. Ga op de
Hoge Barakken links en meteen voor de hoge woontoren rechts. Je bevindt je nu op Plein
1992 in de wijk Céramique. Rechts voor je ligt Centre Céramique 27 . Loop erlangs, de Avenue
Céramique op, met markante gebouwen en mooie showrooms. Aan het eind, vlak voor de
rotonde met het kunstwerk Stars of Europe, liggen rechts de Wiebengahal en het
Bonnefantenmuseum 28 . Museumcafé Ipanema 29 is ook zonder entreebewijs toegankelijk.
Verlaat het museum aan de achterzijde en loop rechtsaf langs het water. Ga door het Charles
Eyckpark 30 naar Plein 1992. Je komt langs een zeer geliefd terras 31 bij de Bordenhal en
langs sterrenrestaurant Beluga Loves You 32 . Coffeelovers is dé plek voor goede koffie 33 .
Geniet van het mooie uitzicht vanaf de Hoge Brug 34 en verlaat Plein 1992 dan langs het
water. Volg vanaf de Waterpoort het fietspad naar de Sint-Servaasbrug. Neem een drankje op
een van de terrassen op het Cörversplein 35 . Als bierliefhebber loop je nog even door naar
Stadsbrouwerij de Maastrichter Maltezer 36 aan de Oeverwal. Nog energie over? Sluit de dag
af met een goed feestje 37 .
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1 SAP BAGEL & JUICE BAR - ETEN & DRINKEN

Alles wordt ambachtelijk bereid. Dé specialiteit is gateau grenache, een taart van

SAP is een goede ontbijt- en lunch-spot om je dag in Wyck te beginnen. Je krijgt
er authentieke New Yorkse bagels en de lekkerste sapcombinaties. Bovendien hebben ze
bagels-to-go, handig voor als je nog snel iets lekkers mee wilt nemen op weg naar de trein.
Onlangs heeft SAP een tweede vestiging geopend op de Markt, met een stadstuin om
heerlijk buiten te zitten.
stationsstraat 8, www.sap-bar.nl, +()-geen telefoon, dagelijks 9.00-16.30 , sapje vanaf € 3,20,
bagel vanaf € 3,90,
2 ALEX - ETEN & DRINKEN

Vlak bij het station, op de hoek van de Alexander Battalaan en de Stationsstraat, ligt Alex. Een
fijne plek om in alle rust te ontbijten en je route uit te stippelen met een goede kop koffie,
maar ook leuk om te borrelen en de dag af te sluiten (mét cocktail). En je kunt er zelfs blijven
slapen!
stationsstraat 17a, https://alexmaastricht.nl, +31(0)43-2065111, altijd open, french toast €
6,50, gin-tonic vanaf € 9,50,

amandelmacaron met vanillecrème en meringue erin.
wycker brugstraat 13, http://patisserieroyale.nl, +31(0)43-3215026, ma 10.00-18.00, di-vr
8.30-18.00, za 8.00-17.00, zo 10.00-14.00,
6 ’T WYCKER CABINET - ETEN & DRINKEN

’t Wycker Cabinet is een hang-out voor Maastrichtenaren en bezoekers. Hoewel de zaak zich
in het hart van dynamisch Wyck bevindt, is het een fijne plek om in alle rust bij te komen van
een dagje shoppen en slenteren door de stad. En of je nu voor lunch, borrel of diner komt;
voor elke gelegenheid staat er iets op de kaart. De plekken bij het (open) raam of op het terras
zijn perfect om onder het genot van een kop koffie, Belgisch biertje of goed glas wijn de
hectiek van de stad aan je voorbij te laten gaan.
wycker brugstraat 29b, www.wyckercabinet.nl, +31(0)43-3510591, ma-do 10.00-1.45, vr
10.00-2.45, za 9.00-2.45, zo 9.00-1.45, € 17,50,
7 VAN WIJCK - ETEN & DRINKEN

Van Wijck is typisch zo’n plek waar je heerlijk kunt bijkletsen of ongegeneerd voor je uit kunt
3 DE POSHOORN - ETEN & DRINKEN

dromen. Het is dan ook niet gek dat deze ontbijt- en lunchzaak inmiddels tot een van dé
hotspots in Wyck behoort. Plof neer op een bank en geniet van je pancake, eggs benedict,

Met een gezellig terras op ‘het pleintje met de klok’ in Wyck, nodigt stadsherberg De
Poshoorn je uit om aan te schuiven voor een lunch of een van de vele speciaalbieren met een
kleine hap. Je kunt kiezen uit diverse streekgerechten, zoals unnesop (uiensoep), saté of
Maastrichts zuurvlees. Het café ontvangt dagelijks een gezellige mix van echte Wyckenaren,
ondernemers en zakenlui uit de omliggende kantoorpanden.

makreelsalade of een monster brownie. Intussen zie je door de grote ramen de menigte aan
je voorbij trekken.
wycker brugstraat 28, www.puurvanwijck.nl, +31(0)43-8529603, dagelijks 8.00-18.00,
pancakes vanaf € 8,50,

stationsstraat 47, www.poshoorn.nl, +31(0)43-3217334, zo-wo 9.00-1.00, do-za 9.00-2.00,
speciaalbier € 4,50, saté € 13,50,

8 TUUTSJE VAAN TEUNSJE - ETEN & DRINKEN

Voor dikke, krokante friet in een ouderwetse tuut (papieren puntzak) ga je naar Tuutsje vaan
4 HARRY’S - ETEN & DRINKEN

Teunsje. De friet van Teun is gesneden van de beste Belgische patatten en een regelrechte

Mag de lunch net iets langer duren en het diner iets uitgebreider zijn, dan is brasserie Harry’s
een prima plek. Hoewel de sfeer informeel aandoet, zorgen het gestreken linnen en de olie en
boter op tafel ervoor dat je er toch even goed voor gaat zitten. Je kunt het houden bij steak
tartaar of een salade, maar ook kiezen voor een menu. Op zondag serveert Harry’s een brunch
met gerechten als eggs benedict en croque-monsieur en klassieke drankjes als mimosa en
bloody mary.
wycker brugstraat 2, www.harrysrestaurant.nl, +31(0)43-3281366, ma-za 12.00-14.30 &

hit. Uit eigen keuken komen ook snacks als de Maastrichter vleeskroket, de gekruide frikadel
gaminke en de gehaktrol batteräöfke. Lek vinger, lek doum! Oftewel: om je vingers bij af te
likken.
wycker brugstraat 41, www.tuutsje.nl, +31(0)43-8795373, ma-di 16.00-21.00, wo-za
12.00-21.00, zo 13.00-21.00, klein tuutsje met mayo € 2,50, grote tuut € 2,
9 NOIR - SHOPPEN

18.00-21.30, zo 11.00-21.00, lunchmenu € 27,50, driegangenmenu € 36,50,

Noir is een hippe schoenen- en tassenwinkel met de leukste accessoires van Scandinavische,
Franse en Nederlandse labels. Sportief, stoer en een tikje rebels, met een vleugje chic.

5 PATISSERIE ROYALE - SHOPPEN

Maak voordat je naar huis gaat een laatste stop bij Patisserie Royale, om iets lekkers mee te
nemen voor thuis. Royale is een van de beste, oudste en bekendste patisserieën van de stad.
De etalage ligt vol met mooie taartjes en het ruikt er heerlijk zoet naar roomboter en koek.
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Ertegenover zit ‘zusje’ Noir Clothes met kwalitatieve, betaalbare fashion. Iets verderop vind je
Soldes Boutique, een kledingzaakje waar je leuke items kunt scoren voor een klein prijsje. Aan
de andere kant van de Maas (Achter het Vleeshuis) is een derde filiaal van Noir gevestigd.
wycker brugstraat 38a, www.shopnoir.nl, +31(0)43-7370113, ma 13.00-18.00, di-za

6

10.30-18.00, do tot 21.00, zo 12.00-17.00,
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LOCAL

NAME

SANNE TUMMERS

Bourgondische gezelligheid, zeker. Maar Maastricht is veel
meer. Hip and happening, met aandacht voor cultureel
erfgoed in het Sphinxkwartier, alternatieve feesten en
festivals, het oude Jekerkwartier en de mooie Stokstraat.
Ook fijn vindt Sanne de groene heuvels rond de stad. Haar
favoriete straat is de Rechtstraat; grote kans dat je haar daar
ziet.
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