Deze gratis reisgids bevat de
eerste volledig uitgewerkte
wandeling van onze handige
citygids voor Maastricht &
Valkenburg
Goesting in meer Valkenburg &
Maastricht? Koop voor de prijs
van 2 koffies onze digitale
stadsgids (pdf – 42 blz A4),
met drie uitgewerkte
wandelingen, en boordevol
praktische informatie en tips
van locals.
Kopen kan hier:
http://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/maastricht-valkenburg-citygids

Disclaimer
Wij halen onze informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Toch kunnen we
niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie, noch voor het gebruik van
deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen.
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien je eventuele opmerkingen, aanvullingen of foutieve
gegevens zou doorgeven via geert@at-europe.be.
Ontdek meer gratis reisgidsen op www.reisroutes.be en www.citygidsen.nl.

Adverteren in deze uitgave?
Contacteer The Media Bay via info@themediabay.be.
Laatste update: oktober 2016

© Alle rechten voorbehouden.
Deze reisgids is een uitgave van AT-Europe, in samenwerking met The Media Bay.
Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de uitgeve
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WANDELING 1: HOOGTEPUNTEN VAN MAASTRICHT
Met deze wandelroute brengen we je langsheen de diverse aspecten van Maastricht, langs de vele
historische gebouwen, musea en kerken, mooie stadspleinen, gezellige straatjes, winkelstraten, oude
stadswallen en het stadspark. Dus meer dan genoeg voor een dagje Maastricht.
Tussen het moois en aangenaams dat Maastricht te bieden heeft vallen de terrasjes op, vooral dan het
zeer grote terras aan de voet van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Het is geen goed idee om daar een
dagje Maastricht te beginnen, want eenmaal je er zit, is het erg moeilijk om weer op te staan.

Ü Afstand: 5,7 km
Ü Vertrek- en eindpunt: Stadspark aan de Maasboulevard (ter hoogte van
nummer 101)
Ü Toegankelijk voor rolwagens, behalve vanaf punt 9. De wandeling loopt langs
verharde wegen.
Ü Geen bewegwijzering. Gebruik het kaartje in deze publicatie.

1

= wegwijzer

A

= bezienswaardigheid

We vertrekken vanaf het stadspark nabij de bovengrondse verkeerswisselaar. Neem er de

1

kaart even bij om je te oriënteren door het park. Wandel langs het water en neem wat verder
het bruggetje. Zo kom je op punt 2.

Bij de straatnaamborden zal je trouwens meteen merken dat er nog een tweede naam onder de
officiële staat. Dat is het Maastricht’s dialect van hoe de straat vroeger werd genoemd door de lokale
bevolking. Dat is niet altijd dezelfde naam als de straatnaam nu, waardoor het soms verwarrend kan
lijken.

Ga nu naar links naar het poortgebouw Helpoort.

2

A

Aan dit punt zie je de oudste stadsomwalling van Maastricht, de O-L-Vrouwewal. Dit
gedeelte zou dateren van 1250 en maakte deel uit van een stadsmuur van ca. 2,5 km

lang. De muren waren ongeveer 5 meter hoog. Er waren ook vele poorten met een
verdedigingstoren langsheen de stadswallen. De Helpoort zou gebouwd zijn samen met deze
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muur en is hiermee de oudste toren van Maastricht. Het is de enige grote stadspoort van de stad
die tot op de dag van vandaag nog te bewonderen is. De ruimte boven de poortingang wordt
beheerd door Stichting Maastricht Vestingstad en is tijdens de zomermaanden te bezoeken. Er is
een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Maastricht als vestingstad.

! www.maastrichtvestingstad.nl

Wandel daarna verder door tot aan die volgende grijze poort (Pater Vincktoren).

B

De Pater Vincktoren behoort niet tot dezelfde muur als die van de Helpoort. Deze
muur werd honderd jaar later gebouwd. De toren is een gedeeltelijke reconstructie en

draagt de naam van pater Vinck. Hij werd ter dood veroordeeld (1638) omdat hij de Spanjaarden
zou geholpen hebben bij het veroveren van Maastricht. Er bestaat geen enkel historisch verband
tussen pater Vinck en de toren, buiten het feit dat zijn klooster niet ver van de toren was
gelegen, en zijn hoofd samen met dat van vier andere terechtgestelden op een staak in de buurt
werd tentoongesteld. Vermoedelijk moet de naamgeving gezien worden als een eerherstel in
een periode van groeiend katholiek zelfbewustzijn.

Pater Vincktoren en Faliezusterklooster – © Marie-Lise Van Wassenhove
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Volg verder het pad voorbij de toren. Net achter de toren zie je rechts een prachtig gebouw.

C

Dit mooi gerestaurerede gebouw is nog een overblijfsel van het Faliezusterklooster.
Het dateert van de 17de eeuw en is dus meer dan 350 jaar oud. Het klooster werd gesticht

in de 14de eeuw en had de Heilige Catharina als patrones. De naam Faliezusters komt van de
sluier (falie) die ze steeds droegen.

Het wandelpad brengt je in de Begijnenstraat. Volg deze rechts mee tot aan het volgende

3

kruispunt. Je bent nu aan punt 3 op de kaart. Ga naar rechts en onmiddellijk terug naar links

in het Lang Grachtje, een zeer mooi straatje met links de oude stadsomwalling.

D

Bij deze oude omwalling wordt de natuur de vrije loop gelaten. Vooral tijdens de lente
en de zomer geeft dit een mooi kleurenpalet. Je zal hier ook nog een aantal kleine

huisjes zien. Vroeger was dit een armenwijk met kleine huisjes in de schaduw van de omwalling.
Achter een poort in de muur schuilt een heel mooi stadstuintje. Het kan niet bezocht worden,
maar je kan er door spleten in de muur wel wat van zien.

Lang Grachtje – © Marie-Lise Van Wassenhove
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Wandel tot op het einde. Je komt terug aan een pleintje. Ga daar naar links in de Grote Looiersstraat.
Een paar honderd meter verder zie je een standbeeld staan van Fons Olterdissen. Hij was een schrijver
van toneelstukken en opera’s (1865-1923), geboren en gestorven in Maastricht. Zijn beeld staat hier
nabij de universiteitsgebouwen. Voorbij dat beeld ga je rechtdoor en wandel je links van de weg. Je
komt zo bij een rivier, de Jeker.
Wie het Natuurhistorisch Museum wil bezoeken, moet na het standbeeld aan de rechterkant van de
straat blijven. Zo kom je automatisch bij de ingang van het museum in een doodlopende straat.

De grootste publiekstrekkers van het Natuurhistorisch Museum, ondergebracht in

E

een voormalig klooster, zijn de opgegraven fossielen uit de nabije mergelgrotten. Het

museum behandelt vooral thema’s rond de natuurontwikkeling in het zuiden van Limburg.

! De Bosquetplein 7 // openingsuren zie website // betaalde toegang // www.nhmmaastricht.nl

4

Volg de weg mee naar rechts, langs het conservatorium en blijf die rechtse buiging
(Bonnefantenstraat) volgen tot je op de Ezelmarkt komt. Zo kom je langs het mooie Huys op

den Jeker.

Huys op den Jeker – © Marie-Lise Van Wassenhove
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Het 17de eeuwse Huys op den Jeker toont de typische Maaslandse bouwstijl van die

F

periode. De speklagen uit mergelsteen zijn een eigenschap van de Maaslandse

Renaissance. Het huis werd over de rivier gebouwd op een tongewelf. Dit deed men omwille van
plaatsgebrek in de stad. Het is altijd een woonhuis geweest, en had geen functie met het water.

G

Op de Ezelmarkt moet je eerst even naar rechts voor de restanten van een stukje oude
stadsmuur (13de eeuw). Dit was vroeger een waterpoort op de Jeker. Het grote gebouw

en voormalig Bonnefantenklooster aan de linkerkant van de Ezelmarkt dateert van de 18de
eeuw en is nu de bibliotheek van de universiteit. Deze zaalkerk in classicistische stijl werd
gebouw in opdracht van de zusters van het Heilig Graf. Vooraleer de universiteit het in gebruik
nam, heeft het nog de functie van kazerne gehad. Ook het Bonnefantenmuseum dat we verder
op deze wandeling tegenkomen, had hier een tijd onderdak.

Ga nu in het straatje achter de universiteitsbibliotheek. Wat verder kom je op een pleintje met een
muurschildering voor de rechten van de mens.
Blijf rechtdoor gaan en neem de eerste rechts: Abtstraat. Nieuwe woningen staan hier naast
gebouwen van meer dan 150 jaar oud. Of dit altijd zo geslaagd is, laten we in het midden. In elk
geval moet je op het einde van die straat rechtdoor (even naar rechts en direct links) in de
Kruisherengang.

5

Je wandelt nu langs een voormalig klooster met bijhorende kerk. De ingang van de kerk is nu
de toegang tot het luxueuze Kruisherenhotel. Je bent op punt 5 van de kaart. Ga zeker even

binnen in dit hotel. Je kan er iets drinken of eten, of ook gewoon even binnenstappen. Het is heel
bijzonder ingericht.
Ga, als je uit het hotel komt naar rechts (Kommel) en dan links. Je volgt dan steeds rechts mee en
komt zo op het Keizer Karelplein waar de ingang is van de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek.

H

Sint-Servaas was de eerste bisschop van Nederland. We spreken dan over de 4de eeuw na
Christus. Hij is hier gestorven en begraven. De huidige Sint-Servaasbasiliek gaat

terug tot de 11de eeuw. Wat je zeker moet gezien hebben is het Bergportaal (13de eeuws), de
crypte waar St-Servaas begraven ligt, het Pandhof van het klooster en tenslotte de Schatkamer.
De inhoud van de schatkamer van de Sint- Servaasbasiliek is zo mogelijk nog indrukwekkender
dan die van de O.L.Vrouwebasiliek die we later op deze wandeling tegenkomen: ze bevat onder
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meer een drinkbeker uit de 4de eeuw, het schrijn van Sint-Servaas, zijden stoffen uit de 6de
eeuw, edelsmeedwerk uit de 12de eeuw…

! Keizer Karelplein 6

// maa.-zat. 10u-17u, zon. 12u30-17u // betaalde toegang // www.sintservaas.nl

Vervolg, als je uit de schatkamer van de basiliek komt, je weg naar rechts. Zo kom je op het Vrijthof.

Sint-Servaasbasiliek en Sint-Janskerk aan het Vrijthof – © Marie-Lise Van Wassenhove

I

Het Vrijthof wordt gezien als het mooiste plein van Zuid-Limburg. Het is wellicht ook
het meest bekende. Er zijn zeer veel restaurantjes en drankgelegenheden, en voor velen

is het de startplaats voor een dagje winkelen. Dominant op dit plein zijn de St-Servaasbasiliek
en de St-Janskerk. Minder bekend op dit plein is het Museum aan het Vrijthof dat gevestigd
is in het Spaans Gouvernement. Keizer Karel heeft hier nog gelogeerd. Het pand is bemeubeld
naar 17de en 18de eeuwse normen. Er zijn ook kunsttentoonstellingen te bezoeken.

! Vrijthof 18 // openingsuren zie website // betaalde toegang // www.museumaanhetvrijthof.nl
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Ga naar rechts en wandel tussen de twee kerken naar de voorkant. Zo kom je ook bij de ingang van de
Sint-Janskerk.

De Sint-Janskerk, vernoemd naar Johannes De Doper, was eerst een Katholieke kerk,

J

bedoeld als parochiekerk voor het Kapittel van Sint-Servaas, zodat de basiliek als

bedevaartsplek ontlast werd. De kerk is echter in 1633 overgegaan naar de Protestantse
gemeenschap, en ziet er vanbinnen dan ook zeer sober uit. Toch zijn er enkele interessante
bezienswaardigheden, zoals de Doopkapel die dateert van de 14de eeuw.
Opvallendste element is echter de rode toren van bijna 80 meter hoog. De rode kleur werd
vroeger door de Kapittelheren van Sint Servaas gebruikt om hun eigendom aan te geven. In de
zomermaanden kan je de toren beklimmen voor een adembenemend zicht op de stad.

! Vrijthof 24 // openingsuren zie website // betaalde toegang toren // www.stjanskerkmaastricht.nl

Keer vervolgens terug naar het plein. Aan de rechterkant heb je het museum aan het Vrijthof. Voor
het vervolg van de wandeling moet je naar de linkerkant van het plein (punt 6 op de kaart).

6

Ga de drukke winkelstraat, Grote Staat, in. Neem de tweede straat links naar de Markt. Voor je
afslaat, kan je op het einde van de straat het Dinghuis zien. Daar komen we straks langs.

Op de kaart zie je een doodlopend rood lijntje bij de eerste straat links in de winkelstraat. Daar
vind je boekhandel Dominicanen, gevestigd in een voormalige kerk. Deze erg bijzondere
boekenwinkel – door The Guardian uitgeroepen als “The fairest bookshop in the world” is zeker
een bezoek waard.

!

Domincianerkerkstraat 1 // openingsuren zie website // https://www.libris.nl/dominicanen

K

De Markt wordt gedomineerd door het Stadhuis, een voorbeeld van Hollands
classicisme. Bij de bouw van het gebouw (17de eeuw) werden grote sloopwerken

gehouden. Enkele huizen, maar ook de Lakenhal, het Belfort en een gedeelte van de eerste
stadsmuur moesten het ontgelden. Zo ontstond er een min om meer vierkant marktplein, met
middenin het Stadhuis. Je kan in het stadhuis even binnenwandelen tijdens de kantooruren.
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De Markt en Stadhuis – © Marie-Lise Van Wassenhove

Ga op de Markt rechtsaf en neem de tweede straat rechts: Muntstraat. Links wandel je langs

7

het Dinghuis.

L

Nu is de toeristische dienst (VVV) er gevestigd, maar het Dinghuis (15de eeuw) was
oorspronkelijk een gerechtsgebouw (een “ding” was in oud-Germaanse tijden een plaats

voor rechtspraak, ook nog te herkennen in het Nederlandse woord “geding”). In de kelders
bevonden zich gevangenissen die ook na de ingebruikname van het Stadhuis in gebruik bleven.
Vanaf de 18de eeuw kreeg het gebouw echter heel wat andere functies, van Kamer van
Koophandel tot (poppen)theater.

Ga aan de Bijenkorf linksaf in de Maastrichter Brugstraat om net voor de volgende straat rechts de
winkeldoorgang te nemen. Zo kom je op een pleintje. Ga rechtdoor in de Stokstraat.

De Stokstraat is nu een mondaine winkelstraat, maar ooit was dit een verwaarloosde buurt.
Nochtans woonden hier in de 17de en 18de eeuw de welstellende inwoners van Maastricht, maar
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tijdens de industriële revolutie trokken deze massaal naar de buitenwijken. De Stokstraat werd
ingepalmd door huisjesmelkers en bordelen. In de tweede helft van vorige eeuw werd de buurt
grondig gesaneerd en kreeg de Stokstraat een nieuwe functie als chique winkelstraat.

Neem na zo’n 50 meter in de Stokstraat rechts het pad Morenstraat. Je komt opnieuw op een plein
(Op de Thermen).

Ga op dit pleintje (Op de Thermen) onmiddellijk naar links. Je bent nu op de plaats waar de

8

eerste (Romeinse) nederzettingen waren. De stenen op de grond geven aan waar Romeinse
Thermen hebben gestaan.

Terug op de straat ga je naar rechts en vervolgens naar links. Zo kom je op het terrasrijke
O.L.Vrouweplein. Links in de hoek bevindt zich de toegang tot de O.L.Vrouwebasiliek.

O.L. Vrouwebasiliek – © Marie-Lise Van Wassenhove

M

Breng

zeker

een

bezoekje

aan

de

indrukwekkende

Romaanse

Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek, deels gebouwd met mergelblokken. Ze gaat terug tot de 10de eeuw en

heeft iets heel bijzonders door het weinige aanwezige licht. In de kerk is er een schatkamer met
belangrijke religieuze voorwerpen, zoals rijkelijk geborduurde kazuifels, kerkzilver en relieken.
De kerk is populair om een kaars aan te steken. Wekelijks worden er zo’n 9000 gebrand. Het is
overigens de enige kerk in heel Europa waar de hoofdingang in een zijbeuk gelegen is.

! Onze Lieve Vrouweplein 7 // openingsuren zie website // betaalde toegang schatkamer //
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Ga voorbij de kerk en stap naar het stadspark toe. Ga rechtsaf het stadspark in. Voor het
Bonefantenmuseum en het Centre Céramique moeten we de Maas oversteken. Neem de Hoge Brug en
stap rechtdoor over de brug naar Plein 1993. Aan je rechterhand ligt het Centre Céramique.

N

Het Centre Céramique is geen museum, maar een cultureel informatiecentrum. Je
vindt er naast een permanente expositie over Maastrichts porselein ook tijdelijke

tentoonstellingen. Verder staat er ook een maquette van de stad. Een bezoek aan dit gebouw en
de wijk doe je vooral voor de architectuur. De Avenue Céramique is een architecturaal pareltje.
In deze straat werden bouwwerken neergepoot van verschillende befaamde internationale
architecten. Op deze terreinen was vroeger de aardewerkfabriek Sfinx.

! Avenue Céramique 50 // openingsuren zie website // gratis toegang // www.centreceramique.nl

Centre Céramique – © Yves Verfaillie
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Keer terug naar de brug en neem aan het huis bij de brug, huis Beluga, links de smalle doorgang naar
de Maasoever. Wandel langs het water naar het Charles Eyckpark. Blijf het wandelpad volgen, dat
overgaat in de Maaspuntweg.
Aan je linkerkant kom je langs het Bonnefantenmuseum.

O

Het Bonnefantenmuseum kan je zowel betreden langs de Maasoever als via de
Avenue Céramique. Hier vind je kunstwerken vanaf de 14de eeuw tot op vandaag. Alle

vormen van kunst zijn aanwezig en deze bonte mengeling maakt dit museum wel uniek. Het is
wel allemaal netjes gescheiden over de vele verdiepingen. Het Bonnefantenmuseum is vrij groot
en vraagt algauw een paar uur voor een rustige rondgang.

! Avenue Céramique 250 // openingsuren zie website // betaalde toegang, korting online // www.bonnefanten.nl

Voor de terugweg kan je kiezen om opnieuw de Hoge Brug te nemen naar het stadspark en vandaar te
wandelen naar de parking (wat we eigenlijk aanraden), of je volgt onderstaand kaartje en wandelt
langs het (drukke) verkeer. Ga voorbij het Bonnefantenmuseum naar links en bij het drukke kruispunt
naar rechts, tot bij de oversteekplaats voor voetgangers. Je moet dus naar de overkant van de straat.
Tussen het gebouw bij de brug en de brug zelf is er een smalle doorgang. Deze brengt je tot bij een
trap naar het voetpad op de brug. Over de brug ben je aan de parking, het eindpunt van de wandeling.

© www.reisroutes.be - www.citygidsen.nl

14

© www.reisroutes.be - www.citygidsen.nl

15

© www.reisroutes.be - www.citygidsen.nl

16

Goesting in meer
Maastricht & Valkenburg?
Koop dan nu voor de prijs van 2 koffies
onze digitale (pdf – 42 blz A4) stadsgids,
met 3 uitgewerkte wandelingen
boordevol praktische informatie en tips van locals.
Kopen kan hier:
http://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/maastrichtvalkenburg-citygids
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