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Maas tricht heeft een on-Neder landse uit stra ling. Zowel Maas trich te na ren als
bezoe kers omschrij ven de stad als Bour gon disch, bui ten lands, mon di aal, gezel ‐
lig, typisch zui de lijk en zon nig.
De stad ligt fraai aan de Maas, met zijn his to ri sche bin nen stad die ruim 1500
monu men ten telt. De monu men tale plei nen, de vier hon derd cafés, de chi que res ‐
tau rants en de luxe win kels trek ken veel dag jes men sen. Maar er valt zoveel meer
te zien. De Sint-Pie ters berg is omge to verd van een groeve tot een natuur park
met his to ri sche ele men ten. Het Jekerkwar tier, met de uni ver si teit en haar vele
inter na ti o nale stu den ten is toch klein scha lig en gezel lig. De nieuwe toe voe gin ‐
gen aan de stad zijn spec ta cu lair: de wijk Cérami que met het Bon ne fan ten mu ‐
seum en het Sphinx kwar tier, dat cul tuur met geschie de nis ver bindt.
 
Deze Odys see-gids bevat vier wan de lin gen die je de vele gezich ten van Maas ‐
tricht laten zien. De eer ste wan de ling gaat door het his to ri sche cen trum van
Maas tricht. Van het Onze-Lieve-Vrou we plein, het oud ste plein van Maas tricht,
naar het Vrijt hof met de monu men tale Sint-Ser vaas ba si liek en ein digt op de
Markt met het majes tu euze stad huis.
De tweede wan de ling gaat door Wyck, waar de dorpse sfeer bewaard is geble ven
met res tau rants, gale ries en ambach te lijke bedrijf jes. Groot steeds daar en te gen is
het aan Wyck vast ge plakte Cérami que met moderne archi tec tuur en het ver ‐
maarde Bon ne fan ten mu seum.
De derde wan de ling voert door het Jekerkwar tier, de uni ver si teits wijk, met
boch tige straat jes, monu men tale pan den en uiter aard de nodige horeca. Via het
groene Fron ten park, ooit een ver de di gings li nie van Maas tricht, kom je in het
Sphinx kwar tier, een fraai staal tje van ste de lijke ver nieu wing op een voor ma lig
fabrieks ter rein.
Wan de ling num mer vier is gedra peerd rond de Sint-Pie ters berg, een uniek stuk
natuur tus sen Maas tricht en België. Fort Sint-Pie ter, de voor ma lige ENCI-mer ‐
gel groeve, grot ten, de met wijn ran ken begroeide Jeker val lei en het voor ma lige
NAVO-hoofd kwar tier bie den ver ras sende uit- en inzich ten.
 
Ik wens je veel ple zier met deze Odys see-reis gids!
Leo Platvoet
 
Infor ma tie
Uiter aard heb ben we gepro beerd de gebo den infor ma tie zo actu eel en accu raat
moge lijk weer te geven. Toch kun nen er onvol ko men he den en fou ten in de tekst
voor ko men. Odys see aan vaardt daar voor geen ver ant woor de lijk heid. Voor reac ‐
ties, aan vul lin gen en sug ges ties: info@ odyssee- reisgidsen. nl.
 
Actu ele infor ma tie
Upda tes van de gids Wan de len in Maas tricht kun je vin den op de Odys see web ‐
site: www. odyssee- reisgidsen. nl/ item/ wandelen- in- maastricht- updates.
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De karakteristieke torens van Maastricht: Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Sint-Janskerk en
Sint-Servaasbasiliek

Maastricht is de meest ‘buitenlandse’ stad van Nederland, de stad van het
goede leven, maar ook de stad van monumenten, parken, mooie pleinen en
moderne architectuur. Deze eerste toeristische beschrijving van Maastricht
is van de hand van Henric van Veldeke (1140-1210), Nederlands oudste dich‐
ter. In 1168 beschreef hij in de Sint-Servaaslegende de fraaie ligging van
Maastricht. Hij raakte ontroerd bij het aanschouwen van de stad die zich
gevlijd had ‘in een mooi dal waar twee rivieren, de Jeker en de Maas, samen‐
vloeien’.
 
Hoewel relatief een kleine stad – 119.500 inwoners op nog geen zestig vier‐
kante kilometer – is Maastricht een stad met een grootstedelijke, internatio‐
nale sfeer. Nederlands, Frans en Duits zijn naast het Maastrichts de voerta‐
len. De stad is rijk aan cultuur, geschiedenis, monumenten, folklore en tra‐
dities.
 
Zowel Maas trich te na ren als ‘Hol lan ders’ omschrij ven de stad als Bour gon disch,
bui ten lands, mon di aal, gezel lig, typisch zui de lijk en zon nig. Wat maakt Maas ‐
tricht ‘the place to be’? Waarom komen dui zen den bezoe kers naar de stad aan de
Maas om te win ke len, te fla ne ren, uit eten te gaan of gewoon lek ker op een ter ‐
ras te zit ten? En niet alleen Hol lan ders maar ook Bel gen en Duit sers heb ben de
bij zon dere sfeer van de stad ont dekt. Is het de fraaie lig ging aan de Maas, de
lange geschie de nis of de his to ri sche bin nen stad met haar ruim 1500 monu men ‐
ten? Zijn het de monu men tale plei nen, de vier hon derd cafés, de chi que res tau ‐
rants en de luxe win kels? Is het de Sint-Pie ters berg, die van een groeve is omge ‐
to verd tot een natuur park met his to ri sche ele men ten? Het Jekerkwar tier, dat
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Maastricht laat het weten: Europese stad

met de uni ver si teit en haar vele inter na ti o nale stu den ten toch klein scha lig en
gezel lig is? Of zijn het de nieuwe toe voe gin gen aan de stad: de wijk Cérami que
met het Bon ne fan ten mu seum en het Sphinx kwar tier, dat cul tuur met geschie de ‐
nis ver bindt?
Het zal – en dat is waar schijn lijk de meest voor de hand lig gende ver kla ring – een
com bi na tie van al deze fac to ren zijn.
Aan bij na men heeft Maas tricht geen gebrek: oud ste stad van Neder land, monu ‐
men ten stad (Maas tricht heeft na Amster dam de meeste monu men ten), eer ste
bis schops stad, oud ste indu strie stad, win kel stad, stu den ten stad en de ‘gezel lig ste
stad’ van Neder land.

Maas trich te na ren zijn trots op hun stad,
zowel op de oude bin nen stad als op het
moderne Cérami que en Sphinx kwar tier.
Een ‘sjeng’, de naam voor een Maas ‐
trich te naar, zal niet snel hart gron dig
kla gen over zijn stad. Tot hal ver wege de
jaren ’70 was Maas tricht een in zich zelf
gekeerde stad die op gou ver ne men tele
wijze werd bestuurd. De KVP (later
opge gaan in het CDA) drukte haar
stem pel op de ont wik ke lin gen in de
stad, al ging dat regel ma tig met poli ‐
tieke cri ses gepaard van wege belan gen ‐
ver stren ge lin gen. Maas tricht beleefde in
de jaren ’70 en ’80 een eco no mi sche
terug slag. De oude indu strie ver loor

snel ter rein. In de jaren tus sen de twee Euro pese top con fe ren ties in 1981 en 1991
is er veel ver an derd in Maas tricht. In 1974 werd de medi sche facul teit geo pend
als voor lo per van de Rijks uni ver si teit Lim burg. De komst van de uni ver si teit
schudde de stad wak ker. Ook de invloed van de katho lieke kerk, die eer tijds veel
macht en invloed had, ver dween. De kerk bevor derde in het ver le den de eigen
volks cul tuur met ker mis sen, pro ces sies en car na val. In 1987 werd het Maas ‐
trichts Expo si tie- en Con gres cen trum (MECC) in Rand wyck geo pend waarna
Maas tricht uit groeide tot de tweede con gres stad na Amster dam.
Maas tricht is bovenal een Euro pese stad waar meer dan veer tig inter na ti o nale
ken nis cen tra zijn geves tigd. Samen met Heer len vormt de stad een knoop punt in
de Eure gio Rijn-Maas, waar van Aken, Gent en Has selt-Genk deel uit ma ken.
De bin nen stad van Maas tricht is geen doodse monu men ten stad. Er wordt
gewerkt, gewoond, gewin keld en uit ge gaan. In de afge lo pen decen nia zijn ver ‐
schil lende stads ver nieu wings pro jec ten uit ge voerd en gaten in de ste de lijke lap ‐
pen de ken opge vuld. Op de plek van het Ste de lijk Lyceum aan de Helm straat
ver rees in begin jaren '70 het win kel cen trum Entre Deux, een archi tec to ni sche
mis kleun. De ste den bouw kun di gen trok ken hun les uit het deba cle en wij zig den
hun beleid. Daarna wer den het Char les Vos cour aan de Capu cij nen straat en het
Her den kings plein aan de Brus sel se straat inge vuld met nieuw bouw-op-maat.
Aan het Hen ric van Vel de ke plein ver rees op het ter rein van het Staar ge bouw een
appar te men ten com plex met een opval lende rode woon to ren.

Europese stad
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Het gaat Maas tricht niet alleen op toe ris tisch gebied maar ook eco no misch
gezien voor de wind. De stad aan de Maas heeft een grote aan trek kings kracht op
het inter na ti o nale bedrijfs le ven. Wie de stad van uit het noor den bin nen rijdt ziet
grote indu strie ter rei nen. Van uit het zui den biedt de stad een ander aan zien. In
Rand wyck en in het zui de lijke deel van Cérami que over heerst de dienst ver le ‐
ning. Het beurs- en ten toon stel lin gen cen trum MECC, het Aca de misch Zie ken ‐
huis Maas tricht (AZM) en het Gou ver ne ment, de Lim burgse bena ming voor het
pro vin cie huis, gaven de aan zet voor de komst van andere dienst ver le ners, zoals
de klan ten ser vice van Mer ce des. Het Jekerkwar tier huis vest uni ver si taire instel ‐
lin gen van waar uit de vele inter na ti o nale stu den ten de bin nen stad in zwer ven.

Mestreechter taol
Maastricht is een stad met een eigen taal. Het Maastrichts wordt volop
gesproken in winkels, thuis en op straat. Alle lagen van de bevolking
spreken het. Zo’n tachtig procent van de scholieren spreekt thuis en op
school Maastrichts. Veel namen van cafés zijn typisch Maastrichts: ‘Aon
den Toog’, ‘Bij d’n Belsj’ en ‘Us dörp’. Tot 1830 was de rol van het Neder‐
lands bescheiden; de meeste inwoners spraken Frans. Na de afscheiding
van België werd het Nederlands de taal van ambtenaren en het onder‐
wijs; de gegoede burgerij bleef Frans spreken. Daarnaast bleef het dia‐
lect voor de Maastrichtenaren een belangrijke rol spelen. Het Maas‐
trichts beschikt over een eigen 'Diksjenaer' (Maastrichts woordenboek)
en een 'Leesplenkske vaan de Mestreechter taol'.

Maastricht is booming

Vastelaovend in Mestreech
Maastricht viert uitbundig carnaval . Al in de middeleeuwen werd op vro‐
lijke wijze ‘vastenavond’, de laatste dag voor de vasten, gevierd. Het
moderne carnaval is jonger. In Maastricht werd in 1869 de herensociëteit
Momus – de Romeinse god van spot en satire – opgericht. De heren orga‐
niseerden het carnaval in Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog nam
de carnavalsvereniging De Tempeleers de organisatie over. In Maastricht
ligt vanaf zondag het openbare leven stil. Winkels, kantoren en scholen
zijn gesloten en drie dagen lang viert Maastricht carnaval in cafés, in
zalen en vooral op straat. De carnavalsbands, de ‘Zaate Herremeniekes’
spelen op straat, er wordt op straat gedanst, gezongen, gegeten en
gedronken.
Het Vastelaovend (carnaval) in Maastricht heeft als vaste ingrediënten:
de carnavalsoptocht op zondagmiddag, de kinderoptocht op maandag‐
middag en het ‘Zaate Hermeniekes Konkoer’ op dinsdagmiddag.
De zondag van carnaval is 27 februari 2022, 19 februari 2023, 11 februari
2024 en 2 maart 2025 (zie ook:
www.kalender-365.nl/feestdagen/carnaval.html).
Zie voor meer informatie over het carnaval in Maastricht:
www.mestreechtersteerke.nl/pagcarnaval.htm.
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Carnaval in Maastricht. Foto Maastricht Marketing/Jean-Pierre Geusens

Het Maastrichter carnaval kent een aantal vaste onderdelen:
▪ de zondag vóór de elfde van de elfde: verkiezing van het beste carna‐
valsliedje.
▪ vier weken voor carnaval: na een optocht door de stad wordt de
nieuwe Prins Carnaval op de Markt bekendgemaakt.
▪ dag voor carnaval: overhandiging van de sleutel: de Prins ontvangt op
het stadhuis de stadssleutel.
▪ zondag: het inluiden van de ‘Maastrichter Vastenavond’. Om 12.11 uur
wordt het Momuskanon op het Vrijthof elfmaal afgeschoten waarna het
Mooswief omhoog wordt getrokken.
▪ zondag: om 14.11 uur start de Grote Optocht in Wyck en deze trekt ver‐
volgens over de Servaasbrug en het Vrijthof naar de Markt.
▪ maandag: om 15.11 uur start de jeugdoptocht.
▪ dinsdag: vanaf 12 uur trekken alle Zaate Herremeniekes (carnavals‐
bands) door de stad en brengen één voor één hun nummers op het Vrijt‐
hof ten gehore.
▪ dinsdag-woensdag: om middernacht uur wordt het Mooswief neerge‐
haald. Het carnaval is officieel afgelopen.
▪ woensdag: askruisje halen en vervolgens haringbijten in de cafeetjes
in het centrum van Maastricht.

Odyssee’s aanraders
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