maastricht update
Rechts Boekhandel
Polare in de indrukwekkende gotische
Dominicanenkerk
Onder Voor de allerlekkerste rijstevlaai moet je
bij Bakkerij Hermans zijn

WINKELS
La Neuvième Paris Tania Tebes woonde jaren in
het 9e arrondissement in Parijs – bekend van de
Opéra en Galeries Lafayette – en werd daar verliefd
op de magie van de Parijse mode. Een vleugje
ervan vind je nu in haar winkel, waar ze

Romance aan
de Maas

Wie nog niet verliefd was op de meest on-Nederlandse stad van
Nederland is het na dit weekend wel. De beste adressen voor design,
kunst, architectuur en eten – te doen in 48 uur. We ♥ Maastricht.
tekst Elsbeth Grievink beeld VVV Maastricht

avantgardistische en toch draagbare merken als
Acne Studios, Avelon en Style Butler verkoopt.

Winkeldochters Anne en Lieve, de twee dochters
van Kiki Niesten (van de beroemde modewinkel in
de Maastrichtse Stokstraat), openden in de
Rechtstraat hun eigen hotspot. Tweedehands
modeklassiekers van topkwaliteit hangen er te
wachten op een nieuw baasje. Van klassieke
Chanel-tasjes tot zo goed als nieuwe pumps van
Yves Saint Laurent. Achterin is nagelstudio Lak Lak
ingericht, waar Lieve je nagels doet.

Vlooienmarkt Van een kitscherig schilderij tot

Lena Berens Na haar studie modevormgeving

je bij schoenenboetiek Kinsjasa paren voor

grappige vintage stoeltjes: op de wekelijkse

aan de kunstacademie in Maastricht, besloot Lena

dagelijks dragen: loafers van Paraboot, flatjes van

rommelmarkt die op zaterdag de Stationsstraat

Berens precies dat te gaan maken wat ze zelf

Repetto, hakgympen van Isabel Marant,

bezet, kom je altijd wel iets van je gading tegen.

nergens kon vinden: kleding die even minimalistisch

veterschoenen van Solovar en laarsjes van A.P.C.

als elegant is. Haar collecties worden handgemaakt

Daan design & interieur Daan is een jonge

in haar studio in het hart van Maastricht. Lokaal,

Muchachas Fijne boetiek met aan de rekken

ontwerper uit Maastricht, die in zijn winkel zowel

eenvoudig en met heel veel oog voor detail.

eenvoudige jurken van Sophie d’Hoore, colberts

eigen werk als ontwerpen van getalenteerde
collega’s presenteert.

van L’Autre Chose, gebreide vestjes van Just in Case

Conflict Inspirerende winkel vól ‘klein’ Dutch

en sieraden van Wouters & Hendrix.

design, aangevuld met een paar buitenlandse

Boekhandel Polare De Maastrichtenaren kijken er

labels. Hella, Job, Dick, Maarten: allemaal zijn ze

Traders pop Paradijsje voor mannen met smaak. In

zelf al niet meer van op, maar voor de rand

vertegenwoordigd. Wie op zoek is naar een

het assortiment: kunstboeken, jassen van A.P.C.,

stedeling blijft het een kick: de boekhandel in de

exclusief cadeau zal hier zeker slagen.

jeans van Cheap Monday, vintage leren school

zevenhonderd jaar oude Dominicanenkerk. Het
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tassen, modemagazines en veel alternatieve

interieur is van de hand van Merkx + Girod. Op het

Kinsjasa Terwijl veel designerschoenen achter in

muziek. Achterin is een hoekje vintage voor dames,

voormalige Priesterkoor kun je koffie drinken.

de kast eindigen (te fancy, te hoog, te pijnlijk…), vind

boven een kleine galerie.
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Ontbijten en
taart eten doe
je in Maastricht
bij Taartzaak

Witloof Ieder interieurblad (wij ook) schreef over
dit restaurant toen het in 2006 geopend werd. Nu
ontwerper Maurice Mentjens het onlangs heeft
gerestyled heb je een goede reden om er opnieuw
naartoe te gaan. België is de inspiratiebron
gebleven, ook op de menukaart, je waant je er in de

boulangerie en beenhouwerij van weleer.

Taartzaak Zin in thee of champagne met taart?
F otografie A rjen S chmit z

Bezoek de met vintage art-decomeubels ingerichte
Taartzaak, wat overigens ook een geschikt adresje
voor ontbijt is.

HOTELS
Hotel Zenden Wie van clean houdt, boekt een
kamer of studio bij hotel Zenden. Deze zijn ruim, licht
en ingericht met design van Alessi en Vitra. Sommige

KUNST EN ARCHITECTUUR

Jo Coenen. De meeste highlights bevinden zich

kamers hebben een vrijstaand Alessi-bad, andere

Marres Zo’n plek waar je de hele middag wel wilt

rondom Plein 1992, zoals het Centre Céramique van

bieden uitzicht op de Maas of toegang tot een eigen

blijven. En dat kan ook. Want er is een

Coenen zelf, het Bonnefantenmuseum van Aldo

patio. Maar de dag beginnen met een duik in het

tentoonstellingsruimte waar altijd interessante

Rossi, de ronde toren van Mario Botta en de met zink

zwembad, onder in de gewelfde kelder van

kunstexposities zijn, een bookshop, een ‘kitchen’

en wit marmer beklede high rise van Alvaro Siza. Je

zevenhonderd jaar oud, dat maakt het

(waar de Syrische chef-kok de lekkerste dingen

bereikt Céramique via de voetgangersbrug van

logeerpartijtje pas echt onvergetelijk.

maakt met een mediterraan tintje) en een

architect René Greisch, die je over de Maas leidt.

weelderige binnentuin, waar je compleet zou

ETEN EN DRINKEN

Architect David Chipperfield ging er met respect

ontdekken zijn.

Take five Pik- en pikzwart is het interieur van

voor het verleden te werk. Minimalistisch design

Take five, dé bar van Maastricht. ’s Avonds

(Flos, Foscarini, Artifort) en ornamenten aan het

Timmerfabriek In de voormalige Timmerfabriek

ontmoeten de mensen uit de creatieve scene van

plafond. Strak maar behaaglijk en warm. En dat

organiseert Bureau Europa tentoonstellingen en

Maastricht elkaar hier, overdag tref je er gezinnen

geldt ook voor het personeel.

evenementen op het gebied van architectuur,

aan de lunch.

Kruisherenhotel Spectaculair designhotel in een

design en stedelijkheid. Ook de Muziekgieterij,
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het poppodium van Maastricht, bevindt zich in

Café Zondag Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds

voormalig vijftiende-eeuws klooster. Ingo Maurer

dit pand.

laat is het druk bij Café Zondag. Naast ontbijt, vlaai,

ontwierp de blikvangers: de futuristische koperen

lunch en diner staan er verrassende drankjes op de

entree en de lichtobjecten die onder de historische

Bonnefantenmuseum Alleen al een bezoek

kaart. Zoals rabarberlimo, apfelschorle en Wostok

gewelven zweven, vlak boven het verhoogde

waard vanwege het gebouw, met zijn iconische

Tannenwald.

restaurant. Dat de wijnbar zich precies op de plek

koepeltoren en spectaculaire trappenhuis. Het

Het interieur is een eclectisch geheel waarin een

van het vroegere altaar bevindt, daarover zijn de

werd ontworpen door de Italiaanse architect Aldo

discobal en een muur vol halfnaakte selfies

meningen in Maastricht verdeeld.

Rossi, die het museum beschouwt als een kijkfabriek.

wonderlijk genoeg niet uit de toon vallen.

Moe van het kijken? Ga wat drinken in Ipanema, dat

VLAAI

Bouchon d’en Façe Een van de nieuwste culinaire

Bakkerij Hermans Nou vooruit, omdat we je niet

spots in Wyck. Met een nu al befaamd plankje met

naar huis kunnen laten gaan zonder rijstevlaai,

Céramique Architectuurliefhebbers moeten

charcuterie, een formidabele bouillabaisse en een

tippen we nog de beste plek om die te kopen (we

beslist naar deze wijk, die eind jaren negentig is

authentiek interieur dat bij elkaar gescharreld werd

hebben het van de Maastrichtenaren zelf): Bakkerij

herontwikkeld naar een masterplan van architect

op Franse brocantes.

Hermans in de Zakstraat.

kleurrijk is ingericht door Maurice Mentjens.
L u c B oegly

Boven Restaurant
Witloof,
onlangs gerestyled door
Maurice Mentjens
Links Minimalisme in Hotel
Beaumont
Rechts De vijftiende eeuw
en futuristisch design
komen samen in het
Kruisherenhotel

Hotel Beaumont Designhotel in ‘kunstbuurt’ Wyck.

vergeten dat er nog veel meer adressen te
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ADRESSEN
Bakkerij Hermans, Zakstraat 9,
bakkerijhermans.nl
Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique
M irella S ahetapy

250, ipanema.nl
Bouchon d’en Façe, Wycker Brugstraat 54,
bouchondenface.nl
Café Zondag, Wycker Brugstraat 42,
cafezondag.nl
Conflict, Minckelersstraat 14, conflict.to
Daan Design, Kleine Gracht 36, ditisdaan.nl
Hotel Beaumont, Wycker Brugstraat 2,
beaumonthotel.nl
Kinsjasa, Sint Amorsplein 15,
theneighbourhood.nl
Kruisherenhotel, Kruisherengang 19,
chateauhotels.nl
La Neuvième Paris, Rechtstraat 75,
laneuviemeparis.nl
Lena Berens, Maastrichter Heidestraat 2,
lenaberens.com
Marres, Capucijnenstraat 98, marres.org
Muchachas, Heggenstraat 16,
theneighbourhood.nl
P eter C o x

Polare, Dominicanenkerkstraat 1, polare.nl

Boven Hotel Beaumont
Hierboven Je staat in
de toren van het
Bonnefanten-museum
en kijkt omhoog
Links De boekwinkel
van Marres

Taartzaak, Helmstraat 2, taartzaak.nl
Take Five, Bredestraat 14,
theneighbourhood.nl
Timmerfabriek, Boschstraat 7-9, bureaueuropa.nl, muziekgieterij.nl
Traders pop, Heggenstraat 16,
theneighbourhood.nl
Winkeldochters en Lak Lak, Rechtstraat
79, winkeldochters.com
Witloof, Sint Bernardusstraat/Helstraat 12,
witloof.nl
Zenden, St. Bernardusstraat 5, zenden.nl
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