
1 Op de Peterskirche heeft u een prachtig uitzicht. Rinder
markt 1, tel: +49 89 260 4828 2 Wie van moderne archi 
tectuur houdt mag de Herz Jesu Kirche niet missen. Roman 
strasse 6, www.herzjesumuenchen.de 3 Goed toeven in de 
Seehaus Biergarten, Kleinhesselohe 3, tel +49 89 381 6130, 
www.kufflergastronomie.de/de/muenchen/seehaus 4 In 
Haus der Kunst, gebouwd voor het Derde Rijk, vindt u mo 
derne kunst. Prinzregentenstrasse 1, tel +49 89 2112 7113, 
www.hausderkunst.de 5 Tantris, is het beste restaurant  
van München. JohannFichteStrasse 7, tel +49 89 361 9590, 
www.tantris.de 6 Reis, kunst en muziekboekhandel 
Walter Dessauer. Maximillianstrasse 6, tel +49 89 227 230  
7 Tulpen uit München. 8 Exclusieve brillenwinkel Ander
gassen, Schellingstrasse 32, www.optikandergassen.de, 
tel +49 89 272 3151 9 Gelato Amore in Fünf Höfe, Kardinal
FaulhaberStr. 11, tel +49 89 5203 4660 10 Brotgenuss & 
Kaffeekult bij Aran, Theatinerstrasse 12, tel +49 89 2554 9683  
11 Lufthansa vliegt zeven keer per dag naar München, 
www.lufthansa.nl 12 Gezelligheid op de Viktualienmarkt. 
13 Voor hip design: Glockenbach district. 14 Delicatessen
winkel Dallmayr, Dienerstr. 1415, tel +49 18 0500 6522,  
www.dallmayr.de 15 Ooit de koninklijke bierbrouwerij: 
Hofbräuhaus, Platzl 9, www.hofbraeuhaus.de

Na dik twintig eeuwen beschaving geniet Maastricht een 
heilige status onder shoppers, kunstliefhebbers en gastro
nomen. Franse panache, Fins bont en Italiaanse couture: 
als u niet beter wist, zou u zich er allang niet meer in 
Nederland wanen. Of het nu in een sterrenrestaurant is of 
bij de buurtbakker, in Europa’s kleinste metropool is het 
altijd ‘good geneete’: goed genieten.

Door jurriaan teulings  Fotografie  lOuis BlOM

on location 45
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 onderzoek heeft aangetoond: Nederlanders 
associëren Maastricht met Zuid-Europa. 

En de inwoners van Maastricht associëren zich 
eigenlijk niet met Nederlanders. Geef ze eens 
ongelijk. De stad is een geval apart, een soort 
luxe appendix aan het starre lijf van Nederland. 
Om te beginnen zijn er xx het glooiende land-
schap, de wijnboerderijen in de buurt, en een 
on-Nederlandse hoeveelheid zonuren. Dan zijn 
er de meisjes die rondfietsen in wapperende 
jurkjes, die eigenlijk in een Franse film thuis-
horen. Hun moeders zijn niet vies van bont en 
hebben wekelijks een afspraak bij de kapper, 
die hun kapsel dan bijkleurt en tot duizeling-
wekkende hoogten opföhnt. Maar het is vooral 
de eet- en winkelcultuur waarmee de Limburg-
 se hoofdstad zich op eenzame hoogte stelt. 

Klein én groot
Een uiterst xxxxxx comfortabele rit met onze 
Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR smaakt 
naar meer – eigenlijk is Maastricht te dichtbij. 
We checken in bij het Kruisherenhotel in het 
centrum van de stad. Het personeel parkeert 
de auto, want eenmaal in Maastricht is alles 
gemakkelijk te voet te bereiken. Maastricht is 
klein. Met pakweg 118 duizend inwoners en 
compacter dan Leiden en Dordrecht. Loop er 
een dag rond en de kans is groot dat dezelfde 
man die u tegemoet kwam lopen op de Servaes-
brug, u een paar uur later vriendelijk groet op 
het terras van het Bonnefantenmuseum, en bo-
vendien ’s avonds naast u zit in het café. Sta 
niet verrast te kijken als u dezelfde taxichauf-
feur treft voor de heen- en de terugweg. Maar 
Maastricht is ook groot. De architectuur van 
de nieuwe wijk Céramique is van een inter-
nationale allure. Maastricht kan bogen op de 
grootste bardichtheid van Nederland, en er 
zijn maar liefst vier restaurants met een Mi-
chelinster. Beluga, het toprestaurant van ster-
renkok Hans van Wolde, in een spectaculair 
pand aan de Maas, heeft er zelfs twee. 

Geliefd bij het Witte Huis
Sterren zijn niet alles. Hier kan al een onge-
naakbare klasse schuilen in een onopvallen-
 de buurtbakkerij. Op zaterdagochtend staat er 
steevast een rij voor bakkerij Mathieu Hermans 
op de hoek van de Zakstraat. Men komt voor 
de krentenbollen, die naar verluidt hun gelijke 

Quote Gait nulla con hendre min hen
drem zzriliquisis dit lum aciriliquisis dit 
lum aci con hendre min hendrem zz

1 Tram in de Maximilianstrasse. 2 Voetbaltempel Allianz 
Arena. WernerHeisenbergAllee 25, tel +49 89 323 760, 
www.allianzarena.de 3 Bavaria, moeder van Beieren, kijkt 
uit over Theresienwiese, waar elk jaar het beroemde Oktober
fest plaatsvindt. 4 ‘s Zomerse terrasjes in een galerij langs 
de Maximilianstr.  5 Een glimp van de diepte vanaf de toren 
van de Peterskirche. 6 Het Jüdisches Museum herinnert 
aan de geschiedenis van deze stad. St.JakobsPlatz 16, tel 
+49 89 2339 6096, www.juedischesmuseum.muenchen.de 
7 Restaurant Lenbach is ontworpen rondom de zeven hoofd
zonden. Ottostr. 6, tel +49 89 549 1300, www.lenbach.de 
8 Zwitsers architectenduo Herzog & De Meuron hun kijk  
op glamoureus shoppen in Fünf Höfe, www.fuenfhoefe.de  
9 De Asamkirche, een 18deeeuws Rococowonder midden 
in het centrum van de stad. Sendlinger Str. 34 10 Pretzels 
en bier zijn de eerste levensbehoeften in München. 11 Het 
uitzicht door de van een spijkerpatroon voorziene kerkdeur 
van de hypermoderne Herz Jesu Kirche.12 Het visuele 
spektakel begint al bij de architectuur van de Akademie der 
Bildenden Künste, Akademiestrasse 2, tel +49 89 38 520, 
www.adbk.mhn.de 13 Het rode interieur van restaurant 
Tantris is sinds de opening ongewijzigd en daardoor nu 
onbedoeld hip. 

niet kennen, maar vooral ook voor de vlaaien. 
Die zijn de lekkerste van Maastricht. En als 
er in Maastricht iets het lekkerst is, ga er dan 
maar vanuit dat het het lekkerste is van het 
land. In het geval van vlaaien, de wereld. Ver-
gis u niet, die gezellige bourgondische gezich-
ten van Maastricht staan xx snel op zuur. Aan 
achteloos eten doet men hier niet, de blik op 
het bord is altijd kritisch. In restaurant Beluga 
gunt men de gasten xxxx met behulp van een 
beamer zelfs een blik in de keuken. De reden 
waarom de kwaliteit van eten hier zo hoog is: 
men tolereert domweg geen rommel. Het mag 
best wat meer kosten, maar als het niet met 
liefde is bereid, dan kan men rekenen op een 
lege zaak. 
Als die liefde zich mengt met cacao en boter, 
dan overschrijdt de roem grenzen en oceanen. 
Bonbonspecialist xx Friandise aan de Wycker 
Brugstraat is geliefd bij bewoners van het Wit-
 te Huis. In de etalage hangt een foto van Nancy 
en Ronald Reagan, getooid met een zoete lach 
die een mondvol gesmolten chocolade lijkt te 
verbergen. Daarnaast foto’s van Bill en Hillary 
Clinton naast de eigenaar, die in de loop der ja-
ren steeds meer is gaan blozen. Alleen de fami-
lie Bush lijkt ongevoelig voor Fiandise’s wea-
pons of mass seduction. Wellicht waren Laura 
en Barbara de winkel al voorbijgesneld, cre-
ditcard hoog in de lucht, naar La Coupe d’Or. 
Deze charmante en ouderwets chique schoe-
nen- en tassenwinkel houdt ’s winters zijn 
klantenkring warm met Fins bont. 

De kunst van het winkelen
Winkelen is een kunst die in het Stokstraat-
kwartier met veel toewijding wordt beleden. 
In de Stokstraat, zonder enige twijfel een van 
de beste winkelstraten van Nederland, staan 
lokale antiquairs en modehuizen zij aan zij. 
Het is xx daarmee een fascinerende hangplek 
van zowel verzamelaars als fashion victims. 
Bij Kiki Niesten houdt men van vaste klanten 
in een boekje bij wat ze al hebben gekocht. 
Dat is niet om nauwkeurig hun toewijding aan 
de zaak te registreren. De ervaring heeft ge-
leerd dat de beste klanten, warrig en druk als 
ze zijn, nogal eens iets kopen wat ze al heb-
ben. En niemand is er bij gebaat dat klantlief 
tweemaal in dezelfde Prada-outfit aanschuift 
bij een zakendiner in Beluga. Horlogeverzame-
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laars vallen met hun neus in de boter bij Stei-
ner, de juwelier op het noordelijkste hoekje 
van de straat. Men verkoopt er prestigieuze 
merken, waaronder Patek Philippek, Panerai 
en Cartier, maar xx beschikt bovenal over de 
grootste collectie vintage Rolexen in Europa. 
Onlangs ging een liefhebber er zo van water-
tanden dat hij de juwelier doodleuk zijn Bent-
ley GT te ruil aanbood voor een van de horloges.  
Ook wie geen auto te verpatsen heeft, of graag 
nog even doorspaart voor de Rembrandt die 
even verderop bij Noortman aan het Vrijthof 
te koop staat voor xx pakweg twintig miljoen 
euro, kan terecht in een groot aantal galerieën 
en antiquariaten. Bij xx Leon Salet Arte-Moda 
wordt alleen al een nieuwsgierige blik warm 
onthaald met een kop espresso of een glas 
wijn. Dát is pas winkelen. Behalve rondom het 
Onze Lieve Vrouweplein is een toenemend aan-
tal kunsthandelaars aan de andere kant van 
de Maas gevestigd, aan de Rechtstraat in het 
stadsdeel Wyck. Tegenwoordig xx wordt deze 
straat van gemeentewege gepresenteerd als 
de meest aantrekkelijke straat van de Maas-
trichtse binnenstad. Dat is wel eens anders ge-
weest. Toen in de jaren tachtig het toenmalig 
centrum van de Maastrichtse aardewerkindu-
strie ten zuiden van deze straat zijn poorten 
sloot, bleek dat een nekslag voor de lokale eco-
nomie. De straat leidde een kwijnend bestaan, 
maar in de afgelopen vijftien jaar werd op het 
lege fabrieksterrein een zeer prestigieuze wijk 
uit de grond gestampt: Céramique. Nu deze op 
een enkel xx project na is voltooid, floreert de 
Rechtstraat meer dan ooit tevoren. Het aanbod 
is zeer divers, van prentenkabinetten tot mo-
derne kunstgaleries, van aantrekkelijke inte-
rieurwinkels tot snuisterijenoutlets, van gro- 
tematenconfectie tot couture voor het hof. En 
natuurlijk ontbreken ook hier de restaurants 
niet. Het Toscaanse Mediterranéo wordt er be-
jubeld als het beste Italiaanse restaurant van 
Nederland. Het nieuwe restaurant ‘O’ is een 
initiatief van bij Beluga getrainde chef-koks. 
Maar er is ook een Javaans afhaalrestaurant. 
Het ruwere randje van de Rechtstraat maakt 
het wat minder stijfjes dan de Stokstraat, en 
tegelijkertijd heeft de straat de winkelketens, 
die het xxxx centrum beheersen, weten te we-
ren. Veel eigenaren wonen nog gewoon boven 
hun winkels. 

Mediterrane sfeer
Iets ten noorden van de Markt is de oude his-
torische binnenhaven het Bassin op een gelijk-
soortige wijze weer tot leven gekomen. Sinds 
2001 is het in gebruik voor de pleziervaart. De 
gewelfde kelders waar eens handelsbedrijven 
hun voorraden opsloegen, bieden xx nu plaats 
aan een gemoedelijk allegaartje van visrestau-
rants, tapas bars, en zelfs een kapper. Op een 
zomerse dag heeft het een onmiskenbaar Me-
diterrane sfeer op de terrassen rondom de ha-
ven. Het herstel van het Bassin is het eerst vol- 
tooide xxx onderdeel van een groots project, 
vergelijkbaar met de bouw van Céramique. 
Daarbij zal het buitengebied dat Belvédère nu 
nog is, in de komende 25 jaar worden getrans-
formeerd tot een nieuwe, levendige stadswijk. 
Zo blijft het ook in de toekomst ‘good geneete’ 
in Maastricht. 
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ExclusiEvE rEisaanbiEding  
voor lEzErs  
van MErcEdEs MagazinE

Mercedes magazine biedt u een bijzonder arrangement aan met verblijf in het exclusieve 
Kruisherenhotel in Maastricht. Dit viersterrenhotel is gelegen in het voormalige vijftiende 
eeuwse Kruisherenklooster in het centrum van Maastricht. Het klooster is samen met de  
monumentale, gotische kerk omgetoverd tot uniek designhotel, waar moderne architec
tuur en authentieke elementen samenkomen.
Het hotel beschikt over zestig moderne kamers die dankzij de internationaal bekende interieur 
architect Henk Vos allen een verschillend en unieke uitstraling hebben gekregen. In het 
schip van de kerk bevindt zich een entresol met de ontbijtruimte, van waaruit u een schit
terend uitzicht heeft. In het schip van de kerk vindt u tevens de receptie, de lobby, drie 
lounges in de vroegere zijkapellen, een bibliotheek en de wijnbar met een bijzondere, 
bovengrondse ‘wijnkelder’.

Het arrangement is inclusief:
  een welkomstcocktail in de sfeervolle wijnbar;
 twee overnachtingen in een designkamer Deluxe;
 ontbijtbuffet op de unieke entresol in de voormalige kerk;
  een wijnavond met diner: chefkok Chris Hartmann serveert u vijf culinaire  

verrassingen met bijpassende wijnen van over de hele wereld;
 een Kruisherensouvenir bij vertrek.

De prijs voor dit arrangement bedraagt: € 340,00 per persoon op basis van een Deluxe  
tweepersoonskamer. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt: € 85,00 per 
nacht.Op zondag tot en met woensdag krijgt u een gratis upgrading naar een Prestige 
kamer. De aanbieding is geldig tot en met september 2008 op basis van beschikbaarheid.

Informatie en boekingen:
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met:
Kruisherenhotel  
Kruisherengang 1923, 6211 NW Maastricht
Telefoon: (043) 329 20 20, Fax: (043) 323 30 30
Email: info@kruisherenhotel.com, www.chateauhotels.nl
Vermeld bij uw reservering: Mercedes magazine lezersaanbieding.
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