SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT
onbeperkt recreëren

Shoppen en stappen door de binnenstad

ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT

INLEIDING

Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute Shoppen en stappen door
de binnenstad. Met grote zorg en op basis van eigen ervaring is deze
voor u samengesteld. Er is rekening gehouden met de lengte, de begaanbaarheid van de weg en de mogelijkheid om met een scootmobiel
ergens te pauzeren.
Deze scootmobielroute kwam tot stand door een samenwerking van
Stichting Samen Onbeperkt en Zuyd Hogeschool opleiding Ergotherapie. De samenstellers zijn John Storms en Janna Puts.
Benieuwd naar de andere routes?
Kijk op www.samenonbeperkt.nl voor de mogelijkheden.
Weten waar u in Maastricht een scootmobiel kunt lenen?
Kijk dan op:
www.gemeentemaastricht.nl
/ bestuur-en-beleid
/ beleid
/ maatschappelijke-zorg-en-welzijn
/ scootmobiel-uitleen

Met een scootmobiel gezellig de binnenstad van Maasticht bezoeken.
Winkelen, genieten van de terrasjes en de mooie pleinen. In deze scootmobielroute geven we extra aandacht aan shoppen en stappen!

Watertappunten, invalidentoiletten evenals oplaadpunten worden aangegeven op de kaart aan de achterkant van het boekje.

Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact met ons op.
We wensen u veel scootplezier!

SAMEN
ONBEPERKT

Stichting SAMEN ONBEPERKT
Concordiastraat 12

6226 GD Maastricht

> WATERTAPPUNT

T 0631176949
E samenonbeperkt@gmail.com
W www.samenonbeperkt.nl

> SCOOTMOBIEL UITLEEN
> INVALIDE TOILET

Alle brochures zijn tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Maastricht.

DE ROUTE

Deze scootmobielroute begint vanaf het Centraal Station. U steekt het
Stationsplein over gaat de Stationsstraat in. Rij aan de rechterkant. U
steekt het kruispunt met de Wilhelminasingel over en rijdt de Wycker
Brugstraat in richting de St. Servaasbrug.

MAASZICHT

Vanaf de terrasjes op het Cörversplein heeft u een prachtig uitzicht over
de Maas. Hier komt u bij de Sint Servaasbrug, ook wel De Oude Brug
genaamd. U steekt nu de Maas over en slaat rechtsaf de Kesselskade op
tot aan Mosae Forum. (4)

MOSAE FORUM
WIJCKERBRUGSTRAAT
In de Wycker Brugstraat (2) bevinden zich enkele aardige horecagelegenheden en een toegankelijk postkantoor. Handig om even een
kaartje naar huis te sturen! Voor de (Belgische) frietliefhebber ligt aan
de linkerkant Tuutsje van Teuntsje met de lekkerste friet met saus en
echte (Belgische) mayonaise. Links en rechts ziet u de mooie straatjes
de Wycker Grachtstraat en de Rechtstraat. (3)
De Rechtstraat was vroeger een uitgaansbuurt bekend van de Familie Menten en de Kwartsjesbar. Nu zijn er een aantal kleine gezellige
winkeltjes.

Voor de shoppers onder ons zijn hier veel mogelijkheden. Voor de stappers zijn er genoeg leuke terrassen. Ook het Gemeenteloket vindt u hier.
Aan de Gubbelstraat 6b is de uitleen van scootmobielen.
We gaan weer verder. Vanaf de maaszijde tegenover het Mosae Forum gaat
u via de Maasboulevard naar het Bassin, de binnenhaven van Maastricht. (5)

OM HET BASSIN

KUNSTFRONT

We passeren het Landbouwbelang: de culturele vrijplaats van Maastricht. Stichting Samen onbeperkt heeft hier ook vaak gebruik van
gemaakt. We vervolgen onze weg over de brug van het Bassin. Hier
slaan we rechtsaf richting de oude Timmerwerkplaats van de Sphinx,
nu muziektempel Muziekgieterij. Ernaast ligt filmhuis Lumière, de
oude elektrische centrale van de Sphinx. Lumière heeft een rolstoel-

Als u naar het Kunstfront (6) wilt gaan, dan slaat u op de Boschstraat
de eerste straat rechtsaf (Achter de Barakken) richting de Maagdendries. Op het einde (Frontensingel) slaat u linksaf.
Let op: het fietspad is hier in twee richtingen. U vervolgt het pad tot
aan het zebrapad. Dit steekt u over tot aan het tweede zebrapad over
de Cabergerweg. Steek ook hier over en ga linksaf. Een eindje verderop ziet u het Kunstfront aan uw rechterzijde.

toilet.
Om weer op de route te komen, steken we de Boschstraat over, slaan
linksaf en passeren bioscoop Pathé. Nu kunnen we kiezen om rechtdoor naar de markt te scooteren of een ommetje naar het Kunstfront
(6) te maken.

Vroeger werden hier vele fietsbanden gemaakt. Nu wordt er in samenwerking met Stichting Samen Onbeperkt geboetseerd, getuinierd
en zijn er veel kunstzinnig activiteiten.
Om op de route te komen keert u om en gaat u richting de Frontensingel.
Maar wanneer u het tweede zebrapad bent overgestoken slaat u nu
rechtsaf de Statensingel in en dan meteen de eerste straat links, de
Capucijnerstraat, in.
Deze rijdt u helemaal door tot aan de Grote Gracht. Hier slaat u rechtsaf.
Aan de rechterkant ligt Restaurant Talentino, een gezellige rustplek op
weg naar het Vrijthof (7). Dit is een opleidingsplek voor mensen met een
beperking en hier vindt u een mooie collectie miniatuurgebouwen.

VRIJTHOF

Na een eventueel bezoek aan Talentino, gaat u naar de overkant en
rijdt u weer terug naar beneden en slaat u rechtsaf, de Statenstraat
in. Zo gaat u richting het Vrijthof (7): een van de mooiste pleinen van
Maastricht en Nederland.
U steekt het Vrijthof schuin over totdat u aan uw linkerzijde het café
In den Ouden Vogelstruys ziet liggen. Op het Vrijthof ziet u tegenover
het café het monument van de Zaate Herremenie.
Ga rechts naast In den Ouden Vogelstruys de Platielstraat in. Deze
komt uit op het Sint Amorsplein. Een heel gezellig pleintje waar u ook
lekker kunt uitrusten.

Vroeger werd hier midden in de zomer ‘Petit Paris’ gehouden: een festival met veelal Franse Liedjes. Vanaf het Sint Amorsplein gaat u nog
een stukje rechtdoor en rijden we linksaf de Vijfharingenstraat in tot
aan de Grote Staat. (8)

DE GROTE STAAT - DE WINKELSTRAAT
Hier kunt volop winkelen. Rij naar rechts, richting het Dinghuis, waar
het VVV-kantoor is gevestigd. Ga dan weer rechts de Kleine Staat in.
Uiteindelijk komt u bij de Bijenkorf. Hier gaan we rechtdoor via de Kersenmarkt de Wolfstraat in. Die brengt ons op nog een van de mooiste
pleinen van Maastricht: het Onze Lieve Vrouwen Plein.
Ga aan het einde van de Wolfstraat rechtsaf (de Bredestraat in).
Zo komt u uit bij de Bonbonnière, het oude theater. Ga nu linksaf de
Hondstraat in. Deze gaat over in de Maastrichter Heidenstraat en aan
het einde in de Sint Pieterstraat. Deze straat heeft prachtige zijstraten
met veel mogelijkheden om te shoppen en stappen. Hier is ook een uitleenpunt voor Scootmobielen (Sint Pieterstraat 23 - Herstelzorg AZM).
Rij de Sint Pieterstraat helemaal af, ga links de straat Henri Heermanspark in en steek de kruising en de Jeker over. U kunt nu kiezen om direct
na de brug rechtsaf te slaan, het park in te rijden en richting de Berenkoul te gaan. Of u rijdt nog een stukje rechtdoor, totdat u aan de rechterkant het bordje Tapijnkazerne ziet. Via deze weg komt u op terrein
van de voormalige Tapijnkazerne waar u rustig kunt rondkijken.

TAPIJNKAZERNE

DETAILAFSTANDEN BINNENSTAD

In de Berenkoul zaten vroeger de beren Max en Pol. Nu ziet u hier de
Troostmachine. Na de Berenkoul slaat u rechtsaf door het park en
daarna gaat u rechtsaf de Tongersestraat af. Hier ligt aan de rechterkant het eerste faculteitsgebouw van Maastricht University (vroeger
Medicijnen, nu Economie). Bij de splitsing op de Tongerseweg houdt
u rechts aan en gaat u de Kakeberg in. U komt zo uit op de Ezelmarkt.
Ga hier rechts en neem de linkser straat: de Looiersgracht. Aan het
einde van deze straat slaat u linksaf, de Grote Looiersstraat in. Neem
hier de rechterkant. Deze weg vervolgt u totdat u aan de rechterkant
het Lang Grachtje ziet. Sla deze in en rij langs de oudste stadsomwalling van Maastricht. Ga aan het einde rechtsaf, de Sint Pieterstraat in en
direct links de Begijnenstraat in. Voor de stadspoort gaat u naar links,
de Vijfkoppen in. Aan de linkerkant ziet u de Helpoort.
De route gaat rechts, via het fietspad door het stadspark (9) verder.
Aan het einde steekt u over en rijdt u Het Bat in. Vervolgens ziet u aan
uw rechterkant weer de Servaasbrug. Ga hier de Maas over. In de verte
ziet u het Centraal Station al liggen, het begin- en eindpunt van deze route.

Attentiepunten:
• Wanneer de accu niet voldoende is opgeladen, kan een later startpunt
mogelijk een oplossing zijn.
• Denk ook aan de mogelijkheid om naar het startpunt gaan met vervoer op maat.
• Bij toeristische rijwijze kan de tour enkele uren duren.
• Wij maken er toch geen race van.
• Station Maastricht Noord ligt aan de route. Maastricht Centraal is in te plannen.

Timmerfabri

ek

Lumière

6
KUNSTFRONT

5
HET BASSIN
Landbouwbelang

a
str

n
ne

cij
pu
Ca

MOSAE FORUM

8

3

GROTE STAAT

RECHTSTRAAT

ht

e
ot
Gr

ac
Gr

HET VRIJTHOF
museum
aan het vrijthof

2

Sint
Servaasbrug

Wolfsstraat

7

Amorsplein

onze lieve
vrouwe plein

1
STATION
MAASTRICHT

WYCKERBRUGSTRAAT

rug

Hoge B

Plein
1992

Centre
Céramique

Helpoort

9

STADSPARK

rtu
Hu
be

Tapijn
Kazerne

sla

an

St
.

Pi

et
er

str
a

at

Vijf
Koppen

St
.

Talentino

4

Markt

at

kumulus

© map OpenStreetMap.org-auteurs

