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Henri Hermanspark
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Coffeelovers Universiteit
Van Eyck Café
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Cato by Cato
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OVER DE ROUTE

Deze wandeling neemt je mee door het meest historische deel van de stad. Het Stadspark
aan de voet van de oude stadsmuur, het Onze-Lieve-Vrouweplein, het Jekerkwartier met
charmante straatjes, pleinen en Franse allure en de chique Stokstraat met luxe en dure
winkels. De route leidt je langs tal van gezellige eet- en drinkgelegenheden, ambachtelijke
speciaalzaken en galeries.

DE WIJKEN

Vooral rondom de exclusieve Stokstraat, het gezellige Onze-Lieve-Vrouweplein en in het
mooie Jekerkwartier proef je een authentiek stuk ‘zuiden des lands’. Laat je alledaagse tempo
thuis en neem de tijd om te genieten. Slenter met je lief rustig door de charmante straatjes in
het Jekerkwartier, ga iets drinken in een buurtcafé of luier wat in het Stadspark. Het park is
ook leuk voor gezinnen; om te picknicken of om herten, eenden en vogels te kijken. De
bewoners van deze wijken zijn chic, artistiek en excentriek. Ze wonen bijvoorbeeld in statige
panden rond de Looiersgracht of aan het Stadspark, of in de straatjes rond de stadsmuur.
In het historische Stokstraatkwartier zijn de oudste sporen van de stad teruggevonden. Wie
shopt in de chique boetieks in de Stokstraat, moet niet vergeten een goedgevulde
portemonnee mee te nemen. Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Burberry, Dries van Noten en
Miu Miu zijn hier de merken.
Hoge hakken op kinderkopjes, dat zie je op het Onze-Lieve-Vrouweplein. Hét terrassenplein
ligt aan de voorzijde van de basiliek Onze-Lieve-Vrouwe Sterre der Zee. Bij het geringste
zonnestraaltje vullen de vele terrassen op het plein zich en kun je er genieten van de
bourgondische sfeer. Als het geen terrasweer is, zijn de cafés binnen minstens zo gezellig om
wat te drinken of te lunchen. In deze sfeervolle hoek van de stad vind je ook veel eetadressen
voor ’s avonds.
Maastricht is een internationale studentenstad. In het Jekerkwartier voel je dat meteen. Hier
zijn veel faculteiten van de Universiteit Maastricht gevestigd. Overal slenteren studenten
tussen stad, park en collegezaal. Rond de Sint-Pieterstraat vestigen zich steeds meer galeries
en ontwerpers.

WEINIG TIJD

Stokstraat + OLV-basiliek + Café Sjiek + Stadsmuur & Stadspark + De Bisschopsmolen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.50 km)
Start in het Stadspark, bij de Hoge Brug. Loop naar de toren. Daar zie je de Helpoort
het Pesthuys

. Beklim de trap schuin aan de overkant, naar de stadsmuur

en

. Volg het

pad over de muur en de trappen omlaag. Wandel dan rechtdoor via het Henri Hermanspark
naar het terrein van de voormalige Tapijnkazerne

. Dat is een leuke plek voor koffie

of lunch. Verlaat het terrein via het bruggetje bij de hertenkamp. Ga door de opening in de
stadsmuur en loop via de Zwingelput naar het De Bosquetplein. Houd links aan en loop door
de Heksenstraat langs de achterkant van het Natuurhistorisch Museum

. Wandel langs

het conservatorium via de Bonnefantenstraat naar de Ezelmarkt. Breng een bezoekje aan het
Studenten Servicecentrum voor koffie van Coffeelovers
de Jan Van Eyck Academie met een lunchcafé

. Ga linksaf voor een bezoek aan

. Vervolg je weg op de Ezelmarkt. Volop

leuke eetadresjes vind je in de Tongersestraat aan de linkerkant
Tribunal

. Pauzeer bij Café

, aan de andere kant. Daarnaast is de Toneelacademie

. Volg de

Lenculenstraat naar beneden. Sla rechtsaf bij de Verwerhoek en ga via het Klein Grachtje naar
de Grote Looiersstraat

. Via de Tafelstraat

loop je naar de St.-Pieterstraat

de rechterkant vind je winkels en eetgelegenheden

. Ga terug en loop verder in de

Maastrichter Heidenstraat. Las daar een shoppauze in
Hondstraat en ga rechtsaf op de Bredestraat
Dael
basiliek

. Aan

. Loop door de

. Links in de Wolfstraat zit Maison Blanche

. Geniet van de sfeer op het OLV-Plein

en steek een kaarsje aan in de

. Loop via de Plankstraat verder naar het Stokstraatkwartier. Ga linksaf de

Havenstraat in

en steek rechts het pleintje Op de Thermen over om uit te komen in de

Stokstraat. Links zit een heel klein kroegje

en rechts zijn mooie winkels

.

Wandel de Stokstraat helemaal uit. IJsliefhebber? Stop dan even bij ijssalon Luna Rossa op de
hoek. Neem een kijkje bij Bloombar
Bernardusstraat

aan de overkant. Steek dan over naar de St.-

en volg die tot het eind van de voetgangerszone. Ga daar rechtsaf en

meteen weer rechts via de Ridderstraat naar de Koestraat. Eindig bij De Bisschopsmolen
, waar je zelf vlaai kunt bakken, of kies voor wijn
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HELPOORT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De oudste nog bestaande stadspoort van Nederland, de Helpoort, is gebouwd in 1229. Nadat
de poort in de 15e en 16e eeuw haar functie verloor, is het gebouw nog gebruikt als

Ooit gehoord van mosasaurus Bèr? Hij zwom zo’n 66 miljoen jaar geleden in de zee die ZuidLimburg bedekte. Zijn versteende skelet ligt in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het

vergaderplaats van lakenarbeiders, als tuighuis, als kruitmagazijn en als woning.
sint-bernardusstraat 24b, +31(0)43-3212586, paasmaandag t/m herfstvakantie dagelijks

zes ton zware blok paste niet door de deur, daarom is Bèr in de museumtuin gezet, met een
glazen huis eromheen. In het museum zijn nog veel meer vondsten te zien.

13.00-16.30, entree vrijwillige bijdrage,

de bosquetplein 7, www.nhmmaastricht.nl, +31(0)43-3505490, di-vr 11.00-17.00, za-zo
13.00-17.00, entree € 6,

PESTHUIS - LEUK OM TE DOEN
COFFEELOVERS UNIVERSITEIT - ETEN & DRINKEN

Het Pesthuis ligt net buiten de stadsmuur, tegenover de Helpoort. Vlak bij het gebouw
stonden vroeger weliswaar barakken voor pestlijders, maar de oude 18e-eeuwse watermolen
die diende als papiermolen. Momenteel exploiteert Pesthuys Podium het Pesthuis als theater
voor met name lokale toneelgezelschappen. Kijk op de website voor de agenda.
vijfkoppen 1, www.pesthuyspodium.nl, +31(0)43-3252912, zie website voor tijden en prijzen,

STADSMUUR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het studenten servicecentrum van de Universiteit Maastricht is de succesvolle formule
Coffeelovers gevestigd, in het voormalige Bonnefantenklooster. Studenten, alumni en
toeristen lopen in en uit voor een koffie- of lunchstop, informatie of om een universiteitsshirt
te kopen.
bonnefantenstraat 2, www.coffeelovers.nl, +31(0)43-3561944, ma-vr 8.30-17.00, cappuccino
€ 2,50,

Je komt ze op verschillende plekken tegen in de stad: de resten van de middeleeuwse
stadsmuur. Die herinneren aan het verleden, toen Maastricht een vestingstad was en de muur
de stad beschermde tegen aanvallen van buitenaf. Op een aantal plekken in het Jekerkwartier,
in en rondom het Stadspark, kun je de stadsmuur beklimmen. Wandel over de muur en geniet
van het mooie uitzicht.
vijfkoppen, tegenover pesthuis,

VAN EYCK CAFé - ETEN & DRINKEN

De vele creatieve opleidingen en academies die Maastricht rijk is, stellen graag hun deuren
open om bezoekers te laten zien wat er zich binnen de muren afspeelt en wat voor moois er
gecreëerd wordt. Zo ook de Van Eyck Academie, instituut voor beeldende kunst. In het Van
Eyck Café kun je op werkdagen terecht voor ontbijt en lunch. Jeffrey Kuckelkorn van Cato
Catering serveert gerechten die geïnspireerd zijn op de wereldkeuken. Op donderdag kun je
aanschuiven voor een diner in combinatie met presentaties. Hiervoor moet je wel reserveren.

HENRI HERMANSPARK - LEUK OM TE DOEN

Wandel door het Henri Hermanspark en geniet van de mooie natuur. De hertenkamp, de
eenden in de Jeker en enkele speeltoestellen maken het park leuk voor kinderen. Studenten
strijken er ’s zomers neer om te studeren of te picknicken.
henri hermanspark,

TAPIJN BRASSERIE - ETEN & DRINKEN

Lange tijd was het terrein van de Tapijnkazerne onbereikbaar en afgesloten met een groot
hek. In 2014 werd besloten het voormalige militaire terrein open te stellen en onderdeel van
het Stadspark te maken. Sinds de opening van de Tapijn brasserie, is het een van de nieuwste
hotspots van de stad, in trek bij studenten, maar ook een ontmoetingsplek voor jonge
gezinnen, borrelende ondernemers en senioren. Tapijn brasserie speelt handig in op deze mix
van mensen. Niet alleen met de sfeervolle manier waarop de voormalige militaire kantine is

academieplein 1, www.janvaneyck.nl, +31(0)43-3503737, ma-vr 9.00-18.00, diner do € 6,

WIJNRESTAURANT MES AMIS - ETEN & DRINKEN

Houd je van een goed glas wijn en laat je je graag verrassen door nieuwe wijnen? Vind je het
leuk om meer te weten te komen over de juiste wijn bij een gerecht? Schuif dan aan in
Wijnrestaurant Mes Amis. Eigenaresse Annaline Doelen is een vinologe met een enorme
passie voor regionale wijnen. Die deelt ze maar al te graag met haar gasten. Het restaurant
voelt een beetje als een gezellige huiskamer, waar je in alle rust kunt dineren en meer over
wijn leren. Niet voor niets won het een prijs als meest gastvrije onderneming van Maastricht.
tongersestraat 5, www.mesamis.nl, +31(0)43-3257866, wo-ma 12.00-14.00 & 17.00-22.00,
lunchmenu € 24,50, driegangenmenu (incl. wijn,

ingericht, met grote tafels en zithoeken, maar ook met een kaart die uiteenloopt van gebak tot
een kindersalade en een smakelijke vis van de dag.
tapijn kazerne 20, www.tapijn.nl, +31(0)43-3117588, dagelijks 10.00-23.00, vlaai € 2,80, vis
van de dag € 17,50, kinderm,
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

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
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.
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