
ROUTE 1 > WYCK & CÉRAMIQUE p.18
Oud ontmoet nieuw. Het authentieke, maar inmiddels 
hipste stadsdeel Wyck vormt een bijzonder contrast met 
Céramique, de aangrenzende architectuurwijk met 
industrieel karakter.

ROUTE 2 > STOKSTRAAT, ONZE-LIEVE-VROUWEPLEIN & 
 JEKERKWARTIER p.38
Het echte oude, charmante Maastricht ontdek je in de 
Stokstraat – de duurste winkelstraat van de stad, op het 
Onze-Lieve-Vrouweplein en in het Jekerkwartier.

ROUTE 3 > VRIJTHOF, MARKT & 
 SPHINXKWARTIER p.58
Het Vrijthof is het bruisende hart van de stad en de Markt 
het economische centrum. Het Sphinxkwartier is een 
spannende wijk in wording.

ROUTE 4 > LUIK p.78
Op een kleine dertig treinminuten van Maastricht ligt 
Luik. Of je nu van kunst, cultuur of een bruisend 
nachtleven houdt; in deze dynamische stad is altijd iets 
te doen.

het beste van MAASTRICHT   Luik in 4 routes
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Best tips ever!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Bourgondisch is het 
zeker. Maar Maastricht 
is veel meer. Hip and 
happening, met aandacht 

voor cultureel erfgoed in 
het Sphinxkwartier, 
alternatieve 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 tegenkomt.

Copywirter & content 
creator

Maastricht

Sanne Tummers

TIME TO MOMO IN MAASTRICHT + LUIK

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde & haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR MAASTRICHT + LUIK!

Jij gaat Maastricht ontdekken! Een stukje buitenland in Nederland, zo wordt 
Maastricht vaak omschreven. Hier komen noord en zuid samen. Met de leuke 
wijken met charmante straatjes, historische panden en pleinen, chique boetieks 
en toch ook volop trendy hotspots en culinaire verwennerijen, ademt Maastricht 
iets on-Nederlands dat je nergens anders vindt. De combinatie van de gastvrije 
bevolking en de vele studenten laat de stad bruisen. Je vindt overal goede 
restaurants en leuke eetcafés. Wij wijzen je de leukste adressen. En wist je dat 
je vanuit Maastricht met de trein zo in Luik bent? Daarom hebben we ook een 
route door deze fijne stad samengesteld. Je vindt hem achter in deze gids.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven, zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven, heeft voor vermelding betaald; niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

Feel the history
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De weekmarkten zijn op de Markt rondom het stadhuis. Op woensdag is er een 
kleine markt met verse producten, kleding en huishoudelijke artikelen (van 9.00 
tot 15.00 uur). Op vrijdag is de markt uitgebreider, inclusief de befaamde vismarkt 
(ook van 9.00 tot 15.00 uur).

FESTIVALS IN MAASTRICHT

Er zijn diverse jaarlijks terugkerende festivals en evenementen in de binnenstad. 
Hieronder volgt een selectie. Kijk voor een volledig overzicht op de website van 
Bezoek Maastricht (www.bezoekmaastricht.nl).

TEFAF (www.tefaf.com)
In maart is Maastricht gaststad voor ’s werelds meest toonaangevende kunst- 
en antiekbeurs: The European Fine Art Fair (TEFAF) in MECC Maastricht. De 
beurs trekt tal van internationale gasten naar de stad. Het tiendaagse evenement 
wordt omlijst door een breed en gevarieerd cultureel programma in de hele stad. 
Er zijn exposities, theater- en muziekproducties, dansvoorstellingen en special 
events.

PRAKTISCH

Met de vier routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen en genieten en waar je leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart 
voor in de gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onderaan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route maxi-
maal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij de adresgegevens 
steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde 
prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de 
reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

GOED OM TE WETEN

Veel winkels in het centrum zijn de hele week geopend. Op donderdag is het 
koopavond tot 21.00 uur. Op zondag zijn de meeste winkels open vanaf 12.00 uur. 
Speciaalzaken zijn vaak op maandag gesloten en sluiten op koopavond vroeger.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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FASHIONCLASH Festival (www.fashionclash.nl)
In het najaar is het FASHIONCLASH Festival, een internationaal en interdisciplinair 
kunstfestival met mode als uitgangspunt. Het bestaat uit modeshows, lezingen, 
exposities, een designermarket, theater en dans, workshops en films. Je ziet 
werk van jonge ontwerpers en veelbelovende talenten uit binnen- en buitenland.

’t Preuvenemint (www.preuvenemint.nl)
De moeder van alle culinaire evenementen is de laatste donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van augustus op het Vrijthof. Voor een leuke prijs proef je 
sublieme hapjes van allerlei eetgelegenheden uit Maastricht en omgeving; van 
eetcafé tot sterrenrestaurant. Voor veel Maastrichtenaren is het vooral een feest 
om vrienden en bekenden te treffen.

Het Parcours (www.hetparcours.nl)
Met Het Parcours viert Maastricht begin september de opening van het nieuwe 
culturele seizoen. Op verschillende podia in de stad zijn optredens, presentaties 
en voorstellingen. De entree is gratis.

Bruis (www.bruismaastricht.nl)
In september vindt festival Bruis plaats. Dit is een driedaags gratis familiefestival 
met lekker eten, goede muziek, lokale bands, theater en nog veel meer.

La Saison Culinaire de l’Euregio (www.lasaisonculinaire.nl)
Van begin september tot eind november is het seizoen van de oogst en de slacht. 
Door vele restaurants wordt in deze periode alles uit de kast gehaald om met 
streekproducten de meest smakelijke gerechten te serveren.

JekerJazz (www.jekerjazz.com)
In het najaar zijn tijdens het festival JekerJazz op meer dan zestig podia in de 
stad uiteenlopende soorten jazz te horen.

Magisch Maastricht (www.magischmaastricht.nl)
In december voel je in de hele stad de sfeer van de feestdagen. Op het Vrijthof 
zijn een schaatsbaan, reuzenrad en carrousel en kun je genieten van glühwein en 
wafels. Ook de andere pleinen in de binnenstad zijn magisch verlicht en er staan 
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chalets met kerstartikelen en lekkernijen. Op diverse zaterdagavonden kun je 
tijdens de X-Mastricht Shopping Nights extra lang winkelen.

FEESTDAGEN

Naast de variabele feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en de officiële 
vrije dagen Nieuwjaar (1 januari), Koningsdag (27 april) en Kerstmis (25 en 26 
december), staat Maastricht zes weken voor Pasen op zijn kop met carnaval. Drie 
dagen lang hebben veel mensen vrij. De winkels zijn dan gesloten.

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Maastricht en Luik echter regelmatig. We 
houden de routes en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en als je onze 
time to momo app, die bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest 
recente informatie bij je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk 
te herzien. Mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb je 
andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen 
kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op 
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

VERVOER

Maastricht is per trein goed bereikbaar. Vanuit het Centraal Station sta je binnen 
een mum van tijd in het gezellige stadsdeel Wyck. Als je via de Sint-Servaasbrug 
de Maas oversteekt, ben je in een kwartier op het Vrijthof. 

Ook met de auto is het centrum goed bereikbaar. Vanaf de invalswegen wijzen 
borden de weg naar een van de parkeergarages of -terreinen. Je betaalt contant, 
mobiel, of met creditcard. Het parkeertarief varieert van 2,20 euro per uur aan 
de rand van het centrum tot 3,75 euro per uur onder het Vrijthof. Bij P+W (Park 
+Walk) betaal je minder (maximaal 6 tot 9 euro per dag). Er zijn ook P+R-terreinen 
(Park+Ride), waar je soms zelfs gratis parkeert. Actuele informatie vind je op 
www.maastricht-bereikbaar.nl. Handig op die site is ook de meter die aangeeft 
hoe druk het naar verwachting in de stad wordt. Binnen de zonegrens (let op de 
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