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knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

VRIJTHOF, MARKT &
SPHINXKWARTIER

VRIJTHOF, MARKT & SPHINXKWARTIER
50/50 Store
Mickey Brown’s
Au Mouton Blanc
Aquanova
Beez
Festen
Conflict
Kymyka
Take Five
Traders Pop
Muchachas
De Kiekoet
Retro & Chic
Kinsjasa Shoes
Clio
La Bodega
Café In den Ouden Vogelstruys
Vrijthof
Museum aan het Vrijthof
Gio’s Cucina Casalinga
Piece of Cake
Sint-Janskerk
Sint-Servaasbasiliek
Kruisherenhotel
Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur
De Brandweerkantine
Thiessen Wijnkoopers
Boekhandel Dominicanen
Frituur Reitz
Kookhuis aan de Maes
Pêt Thai

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

>> NIGHTLIFE

>> HOTELS

The Salad Bar

ROUTE
VRIJTHOF, MARKT
SPHINXKWARTIER

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.40 km)

&

OVER DE ROUTE

Begin op de Markt en duik de kelder van winkelcentrum Mosae Forum in voor de 50/50 Store
. Loop langs het oude stadhuis en drink koffie

in de Hoenderstraat. Ga dan de

Muntstraat in. Halverwege sla je linksaf de Mariastraat in naar de Kesselskade, waar de
rondvaartboten vertrekken. Neem de Jodenstraat terug naar het Dinghuis met het VVV-

Uiteraard mag het Vrijthof niet ontbreken in deze gids. Het bekendste plein van de stad staat
dan ook centraal in deze route. Maar daarnaast kom je ook langs andere highlights, oude én
nieuwe, waaronder de Sint-Servaasbasiliek, het imposante Kruisherenhotel en het
Eiffelgebouw met het omliggende Sphinxkwartier. Na deze wandeling kun je een aantal

kantoor (Kleine Staat 1) en de Grote Staat met winkelketens. Vervolg je weg via de Kleine

historische, hedendaagse en zelfs toekomstige hotspots afvinken.

Minckelersstraat in om te shoppen

DE WIJKEN

rechts de Heggenstraat in voor nog meer winkels

Staat naar de Kersenmarkt

en ga rechts bij Achter het Vleeshuis. Daar zijn leuke winkels

en je drinkt er de beste cocktails van de stad

. Loop door en ga links de
. Sla rechtsaf bij de Bredestraat en ga weer
. Aangekomen op

Het Vrijthof en de Markt hebben een prominente plaats in het winkelgebied aan de linkeroever
van de Maas. De Grote Staat is de belangrijkste winkelstraat, aangevuld met de Kleine Staat,

het Sint- Amorsplein is het misschien tijd voor een terrasje. Of ga je liever meteen door voor

Wolfstraat en Spilstraat. Hier zitten vooral ketens. In de smalle (zij)straatjes vind je originele
boetieks. In deze buurt zijn ook veel leuke cafés. Van gezellige bruine kroegen en Italiaanse
lunchcafés tot een cocktailbar en wijnproeflokaal. Rondom de Markt vind je de winkelcentra

schoenen en sieraden

Entre Deux en Mosae Forum en de indrukwekkende boekhandel in de gotische
Dominicanenkerk.

Vogelstruys

Aan het markante Vrijthof tref je naast veel cafés ook de indrukwekkende Sint-Servaasbasiliek
en de Sint-Janskerk met de vuurrode toren. Zowel overdag als ’s avonds is het druk op het

via het Henric van Veldekeplein naar de Sint-Servaasbasiliek

plein. Op de terrassen zit je vooral tussen (internationale) toeristen. De Maastrichtenaren zelf
gaan liever naar andere plekken. De bruisende Platielstraat, een zijstraat van het Vrijthof, is
een van de belangrijkste uitgaansstraten. Aan de andere kant van het Vrijthof is de
Brusselsestraat volop in ontwikkeling. De straat is onderdeel van de ‘Vrijthofstraatjes’, een
ondernemersvereniging die de buurt op de kaart wil zetten.
Aan de noordzijde van de Markt ligt een ‘nieuw’ stukje Maastricht: het Sphinxkwartier. Een
wijk in wording die vooral een creatief, internationaal en industrieel karakter zal krijgen, met
locaties als de Timmerfabriek en het Eiffelgebouw. Jonge mensen treffen elkaar hier op
festivals en nieuwe evenementen. De oude binnenhaven ’t Bassin, is sinds 2001 een
uitgaansplek. In de werfkelders van gerestaureerde pakhuizen vind je cafés, restaurants en
galeries.

WEINIG TIJD

Vrijthof + Sint-Servaasbasiliek + ’t Bassin + Eiffelgebouw + De Brandweerkantine

cafés, eettentjes

? Vervolg de wandeling door de Platielstraat, met gezellige
en aan het einde de huiskamer van Maastricht, In den Ouden

. Je komt nu op het Vrijthof

hoek om, de Bredestraat in, voor een Piece of Cake

. Zin in zoet? Loop dan even de
. Ga om de Sint-Janskerk

heen

. De entree is op het Keizer

Karelplein. Ga links bij de Oude Tweebergenpoort en ga op de splitsing links en meteen weer
links de Kommel in. Hier is het imposante Kruisherenhotel

. Iets verder loop je het

Herdenkingsplein op. Ga voorbij de Kunstacademie naar rechts en sla rechtsaf de
Brusselsestraat in. Volg de Grote Gracht en ga links bij de Capucijnenstraat met leuke
culturele en creatieve hotspots

. Loop terug en vervolg je weg door de Grote

Gracht. Neem een kijkje bij de oudste wijnhandel van de stad

. Steek schuin over en ga

via de Helmstraat naar het Dominicanerplein, met de kerk met Boekhandel Dominicanen
Loop door winkelcentrum Entre Deux naar de Markt. De allerlekkerste tuut friet haal je bij
Frituur Reitz

. Verlaat de Markt

waar je geniet van de Thaise keuken
Eiffelgebouw

aan de noordzijde en wandel door de Boschstraat,
of een salade

. Vervolg je weg langs het

en eindig je dag op het terras van de Timmerfabriek

of in de

.

historische binnenhaven ’t Bassin
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11.00-2.00, zo 12.00-18.00, cocktail € 7,

50/50 STORE - SHOPPEN

In de kelder van winkelcentrum Mosae Forum zit de 50|50 Store. Hier vind je trendy,
verantwoorde (eco)kleding voor dames én heren van bekende merken, zoals Kuyichi,

FESTEN - SHOPPEN

Expresso en Skunkfunk. Kijk ook even tussen de 50|50-originals, dit zijn kledingstukken uit het
kledingdepot van het Leger des Heils, die door designers omgetoverd zijn tot nieuwe, hippe
items. Naast kleding vind je hier lifestyleproducten: van originele cadeauartikelen tot inspiratie
voor je interieur.
gubbelstraat 8-10, www.5050-store.nl, +31(0)43-3101765, ma 13.00-18.00, di-vr 10.00-18.00,
do tot 21.00, za 10.00-17.00,

Bij Festen – Deens voor ‘het feest’ – is het letterlijk een feestje om binnen te lopen. Je wordt
vanzelf blij (en hebberig!) van alle accessoires en designspulletjes die je hier vindt. Van wonen
en verlichting tot schrijfwaren, babyspullen, dameskleding, tassen, sieraden en chocolade.
Ben je op zoek naar een cadeautje? Grote kans dat je ook iets voor jezelf scoort. Schuif daarna
aan voor cappuccino en taart.
minckelersstraat 1a, www.festen-leshop.nl, +31(0)43-8795311, ma 13.00-18.00, di-vr
10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo 12.00-17.00,

MICKEY BROWN’S - ETEN & DRINKEN

Als je bij Mickey Brown’s binnenstapt, lijkt het even alsof je je in een coffeebar ergens midden
in New York bevindt. Je hebt een ruime keuze uit takeaway sandwiches, soepen en
smoothies, maar er zijn ook pakketten om zelf thuis aan de slag te gaan met brownies of
cupcakes. Alles is even hip en tasty verpakt.
hoenderstraat 32-34, www.mickeybrowns.nl, +31(0)43-3117316, zo-ma 11.00-18.00, di-vr
8.00-19.00, do tot 21.00, za 9.00-18.00, sandwich € 3,80,

CONFLICT - SHOPPEN

Heb je een voorliefde voor design van eigen bodem? Loop dan zeker even binnen bij Conflict.
Ontwerpen van Piet Hein Eek, Anne-Marie Jetten (Hollandsche Waaren) en Roderick Vos en
Hella Jongerius voor Koninklijke Tichelaar Makkum, zijn aangevuld met moderne
woonaccessoires en hebbedingen van over de landsgrenzen.
minckelersstraat 14, www.conflict.to, +31(0)43-3211186, di-vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo
13.00-17.00,

AU MOUTON BLANC - ETEN & DRINKEN

Grand café Au Mouton Blanc ligt precies op zo’n plek waar je tijdens het shoppen wel toe
bent aan een onderbreking, namelijk op de grens tussen de Grote Staat en de Markt met
grote winkels en warenhuizen en het Jekerkwartier met kleine straten en boetiekjes. Dan is
even bijkomen met een kop koffie en een broodje of een glas wijn met een borrelplankje geen
overbodige luxe.
kersenmarkt 10, www.aumoutonblanc.nl, +31(0)43-3215992, zo-ma 11.00-22.00, di-wo
10.00-22.00, do 10.00-0.00, vr-za 10.00-2.00, boerenbrood belegd € 8,50,

AQUANOVA - SHOPPEN

KYMYKA - SHOPPEN

Christian Louboutin, Jimmy Choo en Saint Laurent; deze namen verklappen al genoeg. Ze zijn
zomaar een greep uit het schoenenaanbod van Kymyka. Een lust om naar te kijken, een
droom om te kopen en... voor sommigen een uitdaging om op te lopen. Met name op de
kinderkopjes in Maastricht!
minckelersstraat 7, www.kymyka.com, +31(0)43-3261770, ma 13.00-18.00, di-vr 11.00-18.00,
za 11.00-17.30, zo 13.00-17.00,

TAKE FIVE - NIGHTLIFE

Bij Aquanova vind je originele badmatten, zachte handdoeken en leuke accessoires om je
badkamer een beetje kleur te geven of juist heel stoer en sober te maken. De collectie
bestaat uit een aantal basisseries die je kunt aanvullen met leuke trendy items.
achter het vleeshuis 1, www.aquanova.com, +31(0)43-3211612, ma 13.00-18.00, di-vr
10.00-18.00, do tot 20.00, za 10.00-17.30, zo 12.00-17.00,

Naar de bar Take Five ga je vooral in de namiddag en avond voor een drankje in een relaxte
sfeer. Regelmatig is er livemuziek van het genre singer-songwriters. De bar is in een zijstraat
van het Vrijthof.
bredestraat 14, +31(0)43-3210971, ma-do 9.00-2.00, vr-za 9.00-3.00, zo 12.00-2.00,

BEEZ - ETEN & DRINKEN

Er zijn in Maastricht maar een paar plekken waar je goede cocktails kunt drinken. Beez is er
daar een van. Naast de locatie Achter het Vleeshuis, Beez no.07, is er sinds kort Hotel Beez
no.104 in de Boschstraat, ook met cocktailbar.
achter het vleeshuis 7, www.beezmaastricht.nl, +31(0)43-3113898, di-wo 11.00-0.00, do-za
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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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