Maastricht rondje Vrijthof
Stadswandeling van station Maastricht naar het Vrijthof op en neer, 4 km.

Veel dagjesmensen die Maastricht met de trein bezoeken lopen rechttoe-rechtaan naar het gezellige centrum.
Op zich niets mis mee, maar zo doe je jezelf en deze bourgondische stad wel wat te kort. Met slechts een klein
half uurtje meer loopwerk laat dit rondje Vrijthof je wat meer zien. Zowel op de heen- als op de terugweg kuier je
een leuk stukje langs de Maas. Naar het Vrijthof toe kom je over de Markt met het prachtige, oude Stadhuis en
langs de Dominicanenkerk met daarin een flinke boekenwinkel, met een koffiehoek. Na het Vrijthof (waar je de
Sint Servaasbasiliek kunt bezoeken) wandel je door supergezellige eetstraatjes en langs een oude watermolen
naar de oude stadsmuur, waar je door de Helpoort loopt. Zin in een stukje door een fraai park langs de Maas,
ook dat kan want je komt er langs. Na even leuk geshopt te hebben in de Rechtstraat (met talrijke leuke en
aparte winkels) ben je weer vlot op het NS-station. Klik hier voor de inspirerende fotoreportage!

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor

1. Verlaat het station via de centrale stationshal ri centrum.
Steek het stationsplein en de Parallelweg RD over en ga de
brede straat in (Stationsstraat). Op de grote kruising met een
standbeeld RD (ook Stationsstraat) en blijf RD gaan. Pas op
de 3e kruising (dat is even na huisnr 42) RA (Rechtstraat).
Na huisnr 4, nog voor de kerk LA (Wycker Pastoorstraat).
Voor de Maas LA en wat verderop RA de Sint Servaasbrug
over. Direct na die brug RA, volg de rechterkant van de Kesselskade, tegenover huisnr 63 RA de trap af en op de wandelboulevard langs de Maas LA. Verderop loop je onder een brug:
tussen het 1e en het 2e stalen brugdeel LA de trap op en boven
tussen de 2 gebouwen door RD (Mosae Forum). Aan het einde
ben je op de Markt. Steek het plein (links zie je het Stadhuis)
RD over en aan de overkant voor de weg LA, je loopt dan nog
even langs het marktplein. Op de hoek daarvan RD de smalle
winkelstraat in (Spilstraat). Tegenover huisnr 3 RA de winkelgalerij in, volg de dalende klinkerweg. Na de haakse linkerbocht de trap op, op het pleintje aan de linkerkant lopen en
bij de kerk (met daarin een boekenwinkel) met een kort links/
rechts-knikje RD (Dominikanerkerkstraat). Aan het einde RA

en bij het plein (dit is het vrijthof) gelijk LA, dus loop langs of
tussendoor de terrasjes aan de linkerkant van dat Vrijthof.
2. Na het onafgebroken horecablok van het Vrijthof op de 1 e
straat LA (Platielstraat). Na huisnr 2 op het pleintje RD, aan de
overkant ook RD (Achter het Vleeshuis) en blijf deze straat nog
even volgen. Na de Bijenkorf op de 1e kruising RA (Wolfstraat).
Aan het einde (daar zie je een plein) RD, bij de kerk schuin RA
en heel kort daarna op de driesprong LA (Koestraat). Aan het
einde LA het smalle straatje in en gelijk na huisnr 2 (dat oude
gebouw) RA een hek door (Bisschopsmolengang). Volg de
rechterbocht, bij de watermolen de linkerbocht en aan het einde
voor de kerk LA (Achter de Oude Minderbroeders). Na de rechterbocht, die je volgt, zie je voor je de Helpoort die je onderdoor
gaat. Na die poort LA en RD het park in. Aan het einde van het
brede asfaltpad (daar zie je rechts een brugje) LA en wat verderop RA via de Hoge Brug de Maas over. Direct na de trap
van die brug even terug lopen naar de Maas en daarvoor RA.
Aan het einde van het brede deel (daar zie je links het Waterpoortje) RA en daarna op de driesprong LA (Rechtstraat).
Na huisnr 36 op de kruising RA. Blijf nu op alle kruisingen RD
gaan en je loopt vanzelf de stationshal in.
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Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of een
mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl wordt
door wandelaars bijzonder op prijs gesteld!

