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Bezienswaardigheden
U raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de gemeente
Maastricht. Met een vragende blik stelt hij de vraag ‘waar kan ik beste naar toe gaan?’

1. Uw antwoord voor uw gemeente:






























museum op het vrijthof
-Stadspark met Tapijnkazerne
-Stokstraat
-O.L.Vrouwekerk
-Sint Servaas
-Sint Pietersberg
-stadswandeling door Jekerkwartier op zondagochtend, voor de winkelopening!
-bezoek Servaasbaseliek
-natuurhistorisch museum{zeker met kinderen}
-ontbijt in Tribunal,veel locals,heerlijk ontbijt en bourgondische sfeer
-wandeling pietersberg met koffie
's Zomers: Hoge Fronten. 's Winters, stadsomwalling.
Bekijk alle historische gebouwen van de stad als eerste die zijn er genoeg,maak gebruik van
internet alvorens hieraan te beginnen of neem deel aan een stads wandeling georganiseert
door de VVV in de grote staat,Daarna kan er altijd geshopt worden in de diverse winkels en
niet te vergeten lekker genieten in een van de vele horeca gelegenheden voor een haoje en
drankje een geweldige dag zal u overkomen
Bezoek aan historische kern, OLV, St.Servaas, Bonnefantenmuseum
binnenstad
Binnenstad
binnenstad pater vinktoren
Bisschopsmolen en stadsmuren omgeving helpoort, maar er is zoveel meer
boekhandel dominicanenkerk
Boekhandel in Dominicanenkerk
Bonnefante / museum a/h Vrijthof / stadswandeling
bonnefantenmuseum
Centrum
Centrum van de stad
Cultuur: Bonnefante museum.
Natuur/Educatief: natuur historisch museum.
Avontuurlijk: grotten.
Dat is afhankelijk van de wensen van de toerist. Het Vrijthof, de Sint Pietersberg, de
Grotten, het Bonnefanten museum. Voor ieder wat wils.
dat ligt eraan vrijthof of kerk bezoek kan vanalles zijn moet dan weten wat zijn smaak is
De binnenstad en het stadspark
De Onze Lieve Vrouwe basiliek
De oude binnenstad (2x)
De oude binnenstad met zijn monumentale gebouwen.
Het jekerdal.
Enci groeve en Slavante.
de oude stadsomwalling
De parken met omwalling en Tapijnterrein
De Sint Servaaskerk
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De St Servaas, de St Jans, de OL Vrouwekerk en de stadswallen
De VVV
De vvv kan het beste voorlichting geven
De walmuur vanaf de tongerse straat ('d artangan) tm de 5 köp
Dominicanen Kerk
Sint Jans toren
Pest huis/ stadspark
Hoge brug
Winkelen in Wyck
Dominikanerkerk
Dwalen door de prachtige binnenstad. Bezoek de kerken incl. dominicanen boekhandel.
Musea Bonnefanten en aan het Vrijthof bij minder weer
Eerst vraag ik of hij moderne architectuur of de historische stad wil zien
Ga naar de binnenstad met de omringende monumenten
En geniet van de daar gelegen cafe's en restaurante
Ga naar het Boschstraat kwartier dan kunt U zien hoe het niet moet met het oude
industriele gebouwen binnen onze stads grens
Gewoon wandelen door de binnenstad, stadspark, kommel, bosstraat, wijck. eerst naar het
VVV voor een platte grond..
grotten bezoek, Fort st pieter, uitzicht over de Enci groeve, de wijngaard in louw berg, enz.
Grotten Sint Pieter
helpoort en omgeving,de oude stadsomwalling
Helpoort, Lopen over de historsch muur/park, Jeker Looijersstraat, OLV plein
Helpoort, Pater Vinktoren, walmuur (boven), stadspark, kleine straatjes rondom
Rijksarchief, molens, Gr. Looierstraat, Heksenhoek etc, kazematten, grotten, OLV-plein en
kerk, Vrijthof en kerk, Museum aldaar, Bonnefantenmuseum
Het ' Stadspark '.
Het centrum, met name de St.Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwe baseliek.
Het gehele centrum
Het Kruisherenhotel
Het monumentale Gedeelte ( Jeker-Stokstraat gebied
Het O.L.V Plein
Het OLV, met de kerk en de oude stadswal op loopafstand of als het iets mag kosten een
VVV stadswandeling langs de mooiste plekjes
Het oude centrum met zij kerken en musea
Het oude gedeelte, de stadsomwalling
Het stuk tussen Onze Lieve Vrouweplein en de Helpoort/Pater Vinktoren
het vrijthof
Het Vrijthof (3x)
Het vrijthof met de kerken, theater en musea
Het Vrijthof met de omliggende oude straten met vestingsmuren.
Het Vrijthof of de Markt, het VVV kantoor voor een stadsrondleiding met een gids.
Het Vrijthof, met zijn Hoofdwacht, St. Servaaskerk, St. Janskerk en het Theater.
Het vrijthof, OLV-plein, Ceramique, Bonnefantenmuseum, Kazematten.
Historische bezienswaardigheden. Oude binnenstad, kerken, stadsomwalling, uitzicht St.
Pietersberg.
Ik heb die vraag wel eens gehad. Ik zou het echt niet weten.
Ik ken een mooie route die zou ik hem vertellen.
Ik leg hem alles haarfijn uit als Mestreechteneer. Indien niet bekend via VVV kantoor.
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Ik raak al in gesprek als ik mensen zie met een plattegrond dan stap ik hun af hebben ze de
kaart ook nog ondersteboven. Dus eerst naar het O.L.V.plein en omgeving!
Ik stuur de meeste toeristen voor een wandeling
door het Jekerkwartier.
Ik stuur de toerist op een mooie wandelroute door het Jekerkwartier
Ik stuur hem naar het VVV-kantoor in het Dinghuis. Daar hebben ze wellicht een folder met
een leuke route langs de VELE mooie bezienswaardigheden, die onze stad heeft.
ik verwijs hem naar het centrum voor o.a. markt en gem huis vrijthof en de musea.s
Ik verwijs ze naar VVV kleine staat
Ik vraag wat zijn interesses zijn en indien ik er niet uitkom verwijs ik naar het VVV-kantoor.
Ik zou adviseren om naar de Dominicanen kerk ( boekenwinkel) te gaan kijken. En de toch
met de boot naar de grot.
Ik zou antwoorden dat hij voor zijn persoonlijke voorkeuren het beste informatie kan
opdoen bij het VVV. Desnoods loop ik hem of haar erheen.
Als het hem / haar niet uitmaakt zou ik voorstellen de oude stadsmuren te volgen om een
mooie indruk te krijgen van historisch Maastricht.
Ik zou een toerist vooral wijzen op het historische gedeelte van de stad.
Ik zou eerst vragen wat de voorkeur is van de betreffende persoon. maar anders fort st
pieter inclusief grotten. de binnenstad met zijn oude panden en mooie straten.
Ik zou graag meer willen weten over de interesse van de persoon. Er is zoveel moois te zien
in Maastricht.
Ik zou hem aanbieden om mee te wandelen. Start op het lieve vrouwen plein met de kerk
en zijn bijzondere ramen, Daarna via de bischopmolen over en langs de stadswallen. Naar
het huis over deJeker. Naar het vrijthof op het terras na praten.
Ik zou hem adviseren een bezoeken te brengen aan het VVV, daar weten ze je goed te
vertellen waar de gevraagde bezienswaardigheid te vinden is!
Ik zou hem een stadswandeling aanbevelen en hiervoor naar de VVV sturen.
Ik zou naar de 3e stadsomwalling wijzen. Prachtige uitzichten op vernieuwde stadspark en
St. Pieterberg. Mooi aangelegde tuintjes boven op. De Reek en de Heksenstraat met
Jekerkwartier, Conservatorium, Huys op den Jeker Ezelmarkt en ga maar door
In eerste instantie ga ik ervan uit dat de hedendaagse toerist is voorzien van een lab-tob dan
wel een Y-pad waarop hij al veel kan vinden. Daarnaast beveel ik deze toerist aan om
informatie te halen bij het VVV.
Jekerbuurt
jekerkwartie
jekerkwartier
Jekerkwartier (4x)
Jekerkwartier - wandeling stadsmuur, natuurhistorisch museum, Bonnefantenmuseum,
servaas en olv,
Jekerkwartier, O.L.V. plein en St. Servaasbaseliek.
ligt eraan waar interesse naar uitgaat
Dan kun je iemand misschien helpen
Maastricht (3x)
Markt - Vrijthof - OLV-plein/kerk
Markt met stadhuis
Markt met Stadhuis, Vrijthof, Maasboulevard, centrum, Bonnefantenmuseum, OLV PLein en
-kerk, St. Servaaskerk, St. Janstoren, Helpoort, Fort Sint Pieter, Grotten, Hoeve Lichtenberg,
Bisschopsmolen.
Markt, OLV plein Vrijthof
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meer GIDSEN in Maastricht,ook in wintermaanden te verschaffen en ook die meerdere talen
spreken.
Naar chalet Bergrust
Naar de binnenstad
naar de kerken op het Vrijthof
Naar de muren rond de stad, O.L.Vrouwekerk, St. Servaas, Dominicanerkerk, Stokstraat.
Naar de St. Servaas kerk, het onze lieve vrouwekerk, stadspark met de stadsomwalling de
Helpoort / Pater Vink torentje.
Naar de VVV en een plan voor 'stadswandeling' vragen.
naar het Dinghuis, daar is de VVV en zij weten en hebben alles voor en over Maastricht.
naar het vvv
Naar het vvv kantoor
Naar VVV gaan en vragen naar de stadswandeling Maastricht Vestingstad.
natuurhistorisch museum, voor de mosasaurussen
Niet moeilijk om over Maastricht te vertellen en verder stuur ik hem naar 't VVV
o.a. St. Servaaskerk/Basiliek, OLV Basiliek, Stadspark, Patervinktorentje,
Stadsmuren/omwalling,
Gevelstenen
O.L.V.Basaliek
Ok Zou hem vertellen over het Olv plein en het Vrijthof. Over here onze kerken in de
binnenstad. Over de grotten en de St Pietersberg. Vervolgens zou kissed hem verwijzen naar
het VVV.
Ol vrouweplein en directe naast liggende straten richting jeker kwartier
Olv plein
Ceramique
Binnenstad
Stadspark/stadswal
St Pietersberg/observant
OLV plein en -kerk
Winkelen in Wijck
Olv. Plein
OLVrouwenplein en omgeving.
Om gezellig te winkelen naar de binnenstad en om van de natuur te genieten naar de St
Pietersberg
Onze Lieve Vrouw baseliek.
Bonnefanten museum
Vrijthof
Onze Lieve Vrouwe basiliek
Onze Lieve Vrouwe plein
Onze lieve vrouwe plein en vrijthof voor de terrasjes.
VVV kantoor voor mooie stadswandelingen
onze lieve vrouwenplein
Onze Lievevrouwenplein en Bonnefantenmuseum
oude binnenstad, maar dan eerst langs de VVV
OUde stadscentrum en vooral stadsdeel Wyck. Fort ST. Pieter en omgeving.
Pietersberg
rondwandeling VVV van Maastricht voor globale indruk
omgeving Maas Casino ST. pietersberg indien men van natuur houdt.
Servaaskerk
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Sint. Pietersberg/Observant.
Binnenstad vanaf Grote Staat
St Pietersberg, Slavante, Jesuïtenberg, Nightscapes Secret places festival
St servaaskerk en de schatkamer.
St. Pietersberg.
St. Servaas Basiliek.
St.Pietersberg en de grotten.
Staande bij het station, geef ik het advies om richting Maas/ Servaasbrug te lopen voor het
uitzicht over de stad. En dan linksom via het OLV plein en stukje Jekerkwartier richting het
Vrijthof te lopen. Onderweg van alles te zien. En dat is het meest eenvoudige antwoord!
Stads wallen, pater vink torentje en omstreken, O.L.vrouw basiliek, grote en kleine
looiersgracht, Bisschopsmolen,
Stadspark en omwalling
Stadspark, jekerkwartier,boottocht naar casino slevanten,vrijthof, onzelievevrouwe plein.
stadswandeling, grotten
stenenwal en omgeving,olvplein en omgeving;bosstraat en omgeving; wijck rechtstraat en
omgeving;wandelen langs de jeker
V.V.V. kantoor Grote Staat
Vanaf het waterpoortje in wijk bij zonsondergang kijken naar onze mooie St. Servaasbrug
vanuit het park door de Helpoort naar het oude gedeelte van Maastricht incl. de kerken
Vanuit stadspark naar Pesthuis, Helpoort, stukje stadswal, Pater Vinktoren,
Faliezustersklooster, via Pieterstraat langs stadswal richting Bosquetplein. Dan via
Heksenhoek de stadsmuur op.....
Vestingwerken, historische binnenstad, musea
Via Stationsstraat, Wyckerbrugstraat, ST. Servaasbrug , Maastrichter Brugstraat, Achter het
Vleeshuis , Platielstraat naar het Vrijthof met bezoek aan de St. Servaaskerk met de
schatkamer.
Vragen welke interesses er zijn, dan aangepast advies geven
Vrijtfof, Markt, Bassin, Céramique terrein, Stadsbieb, Sint Servaas, St. jan, Grotten, St.
Pieter, Tapijn, stadsomwalling, Wyck, vlooienmarkt, de markt op de Markt, Stokstrata, langs
d Maas, kleine gezeliige straatjes, leuke cafe's,
Vrijthof
Markt
OLV plein
Brug / Wijck
Bergrust
vrijthof (3x)
Vrijthof (3x)
vrijthof en omgeving
Jekerkwartier
Vrijthof met museum, St. Servaas en Olv Plein.
Vrijthof met omliggend oude binnenstad en Sint Servaaskerk
Vrijthof,
vrijthof, markt/stadhuis, OLV Plien, stadswal, park, Looiersgracht, NHMuseum, wandeling
oude stadsgedeelte obv gids VVV
Vrijthof, olv plein, stadspark, hoge fronten
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Vrijthof, Onze Lieve Vrouweplein, Centre Ceramique bibliotheek, wandelen over de St Pieter
en dan naar Slavante gaan, plus specifieke dingen afhankelijk van de leeftijd: voor jongeren
noem ik Marres Kitchen en De Brandweer kantine. De Tapijn geef ik ook door en vaak ook
Taart. Geen bezienswaardigheden misschien maar wel belangrijk. Om te winkelen raad ik
aan om ook de Rechtstraat te bekijken, leuker dan de Grote Staat etc.
Vrijthof, St. Servaas
vvv (2x)
VVV (5x)
vvv kantoor
Vvv kantoor
VVV kantoor of afhankelijk vd interesse hem/haar de juiste richting sturen (bijvoorbeeld olv
kerk, Bonnefantenmuseum, vrijthof, theater etc.)
Vvv; OLV plein; vrijthof; stadsmuur;markt
vvvkantoor (2x)
walmuur ,heksenstraat,grote looiersstraat ,verwergrachtje,lang grachtje , begijnenstraat ,
achter de oude minderbroeders
pater vinktorentje, Helpoort
wandelen over de stadsmuur, door het park en via de looierstraat naar OLV-plein. Ook een
bezoek aan Slevante / St. Pietersberg, al dan niet met rondvaartboot.
Wandeling over de stadsmuur, stadspark en rondje onzelievevrouwenplein en vrijthof.
zal hem/haar de weg wijzen naar het vvv
zeer zeker naar het oude stadsgedeelte, de wallen het gebied bij de Ezelmarkt
zwerven dor de oude straatjes rond Looiersgracht, laank grechtske, zwingelput,
looiersgracht e.d.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een raadgevend bureau. Het onderzoekbureau geeft op elke (onderzoeks)vraag een
antwoord. De vragen kunnen gaan over klanttevredenheid/-loyaliteit, marktpotentie tot en met het
gedrag van bezoekers op Internet (Google Analytics).
Toponderzoek heeft eigen (inwoners)panels tot haar beschikking. Ook u kunt hier gebruik maken
en/of een eigen panel opstarten. Wij helpen u hier graag bij.

Contact
Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103
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