
 

 

 

 

 

 

STADRALLY MAASTRICHT 
Stadswandelingen door de binnenstad van Maastricht 

 

Dit document bevat twee uitdagende stadswandelingen door de historische binnenstad van 

Maastricht. De stadsrally is gericht op Duitse scholieren die Nederlands leren op school. 

Let op: deze stadrally omvat twee verschillende routes.   

  

Taalniveau: A2 of hoger  

Duur: ca. 2 uur 

 

 

           René Teige 

 



 

ROUTE CENTRUM 

Start en route Jullie starten op de Graanmarkt. Jullie kunnen de volgorde van deze route zelf 

bepalen, maar moeten langs alle plaatsen lopen en alle opdrachten 

beantwoorden. (Gebruik daarbij een plattegrond van Maastricht.) 

Als alle opdrachten zijn gemaakt, lopen jullie weer terug naar de Graanmarkt. 

Opdrachten Lees goed wat bij de opdrachten gedaan moet worden. Soms moeten jullie een 

vraag beantwoorden en iets invullen, soms een foto maken.  

Duur Jullie hebben maximaal twee uur de tijd voor de route. 

 

Algemene opdracht 
A: Kijk tijdens de speurtocht goed om je heen. Beschrijf in totaal 5 dingen die je hebt gezien, die 
typisch Nederlands zijn. Maak hier ook een foto van als dit toegestaan is. 
1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

B: Schrijf het leukste Nederlandse woord op dat je onderweg ziet. 
________________________________________________________________________________ 
 

1. In de Jodenstraat lag vroeger een poststation voor brieven en postkoetsen. Op welk 
huisnummer was vroeger dit poststation en hoe weet je dat? 

________________________________________________________________________________ 
 

 

2a. Wat is dit voor een gebouw? 
 
_____________________________________________ 
 
2b. In welk jaar is dit gebouwd en wie heeft het 
ontworpen? 
 
______________________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a. Wat is de naam van deze vrouw (standbeeld)? 
 
_____________________________________________ 
 
3b. Waarom denk je staat dit beeld juist hier op de 
Markt?  
 
____________________________________________ 

 

4a. Waarvoor wordt deze kerk tegenwoordig gebruikt? 
 
______________________________________________ 
 
4b. Neem uit deze kerk een foldertje mee. 
 
4c. Wat vind jij ervan wat ze van de kerk hebben 
gemaakt? Vind jij dit een goed idee? 
 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

5a. Hoe heet dit bekende plein? 
 
______________________________________________ 
 
5b. Welke beroemde Maastrichtse musicus geeft hier in 
de zomer ieder jaar grote concerten? 
 
______________________________________________ 
 

 

6a. Hoe wordt dit bijzondere zebrapad genoemd? 
 
______________________________________________ 
 
6b. Wat is de bedoeling van dit zebrapad? 
 
______________________________________________ 



 

 

7a. Dit standbeeld heet “ ’t Zaat Hermenieke”. Deze 
naam is in het dialect. Met welk feest heeft deze 
beeldengroep te maken? 
 
_____________________________________________ 
 
7b. Maak met je groep hier een groepsfoto. 

 

8. Wat is dit voor een gebouw en welke functie heeft 
het? 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

9. Naar welke heilige is de basiliek genoemd? 
 
_____________________________________________ 



 

 

10a. Hoe heet het bekende plein waar dit gebouw staat? 
 
______________________________________________ 
 
10b. Boven de ingang van deze kerk staat een spreuk. 
Wat moet je zeggen als je hier voorbij wil gaan? 
 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

11. Beschrijf de plek waar jij dit standbeeld hebt 
gevonden. 
 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

12a. Hoe heet dit plein achter de Stokstraat? 
 
______________________________________________ 
 
12b. Op de grond van dit plein zie je gekleurde lijnen. Ze 
markeren de fundamenten van een gebouw dat hier ooit 
stond. Wat voor een gebouw was dat? 
 
______________________________________________ 



 

 13a. Hoe heet deze brug? 
 
______________________________________________ 
 
13b. Wie mogen deze brug gebruiken om de Maas over 
te steken? Wie niet? 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
13c. De brug wordt ook “de luie trap” genoemd. 
Waarom denk je dat de brug deze naam heeft? 
 
______________________________________________ 
 

 

14a. Hoe heet deze oude brug over de Maas? 
 
______________________________________________ 
 
14b. Wanneer kreeg de brug haar huidige naam? 
 
______________________________________________ 

Als jullie alle vragen hebben beantwoord, lopen jullie terug naar de Graanmarkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROUTE JEKERKWARTIER 

Start en route Jullie starten op de Graanmarkt. Jullie kunnen de volgorde van deze route zelf 

bepalen, maar moeten langs alle plaatsen lopen en alle opdrachten 

beantwoorden. (Gebruik daarbij een plattegrond van Maastricht.) 

Als alle opdrachten zijn gemaakt, lopen jullie weer terug naar de Graanmarkt. 

Opdrachten Lees goed wat bij de opdrachten gedaan moet worden. Soms moeten jullie een 

vraag beantwoorden en iets invullen, soms een foto maken.  

Duur Jullie hebben maximaal twee uur de tijd voor de route. 

 

 

Algemene opdracht 
A: Kijk tijdens de speurtocht goed om je heen. Beschrijf in totaal 5 dingen die je hebt gezien, die 
typisch Nederlands zijn. Maak hier ook een foto van als dit toegestaan is. 
1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

B: Schrijf het leukste Nederlandse woord op dat je onderweg ziet. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

1a. Op de Graanmarkt zie je een huisje dat tegen de kerk is 
gebouwd. Welke functie had dit huisje vroeger? 
 
________________________________________________ 

 
1b. Welke functie heeft dit huisje nu? 
 
________________________________________________ 



 

 2a. Wat is de naam van deze brug? 
 
_____________________________________________ 
 
2b. Wie mogen deze brug gebruiken om de Maas over te 
steken? Wie niet? 
 
____________________________________________ 
______________________________________________ 
 
2c. De brug wordt ook “de luie trap” genoemd. Waarom 
denk je dat de brug deze naam heeft? 
 
______________________________________________ 
 
 

 

3a. Ga op de brug staan en kijk dan stroomopwaarts. Je 
ziet een groot gebouw op een eiland. Wat is dit voor een 
gebouw? 
 
_____________________________________________ 
 
 

 

4a. Hoe heet deze stadspoort met twee torens? 
 
______________________________________________ 
 
4b. Hoe oud is deze stadspoort? 
 
______________________________________________ 

 



 

 

5a. Hoe heet dit bekende huis? 
 
______________________________________________ 
 
5b. Waarvoor werd het huis uit 1775 eigenlijk gebruikt? 
 
______________________________________________ 
 

 

6. Welk motto staat in deze ster? 
 
_____________________________________________ 

 

7a. Hoe heet deze oude molen? 
 
______________________________________________ 
 
7b. Wat kun je allemaal bij deze molen kopen? Noem 3 
dingen: 
1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 
7c. Wat is “echte Limburgse vlaai”? 



 

8. In het park stond een bijzonder kunstwerk, de halfautomatische troostmachine. Wat beeldde dit 
kunstwerk uit? 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

9a. In het Aldenhofpark staat een standbeeld van een broemde Franse held, die hier in een gevecht 
is gestorven. Wie is deze held? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
9b. Maak een groepsfoto bij dit standbeeld. 
 

 

10. Achter de poort van huisnummer 27a van de Grote 
Looiersstraat bevindt zich een hofje met 13 huisjes waar 
vroeger arme oude weduwvrouwen woonden. Zij werden 
verzorgd door de rijke mensen van Maastricht. Boven de 
poort zie je een bekende held op zijn paard. Wie is deze 
man, naar wie dit hofje is vernoemd? 
 
______________________________________________ 
 

 

11. In de doorgang in de stadsmuur, het 
Nieuwenhofpoortje, zijn zwijnen verstopt. Waar zijn ze 
en hoeveel zijn er afgebeeld? Maak een foto! 
 
______________________________________________ 

 

 

12a. Hoe heet dit bekende plein? 
 
______________________________________________ 
 
12b. Welke beroemde Maastrichtse musicus geeft hier in 
de zomer ieder jaar grote concerten? 
 
______________________________________________ 
 
 



 

 

13. Naar welke heilige is de basiliek genoemd? 
 
_____________________________________________ 

 

14a. Dit standbeeld heet “ ’t Zaat Hermenieke”. Deze 
naam is in het dialect. Met welk feest heeft deze 
beeldengroep te maken? 
 
_____________________________________________ 
 
 

Als jullie alle vragen hebben beantwoord, lopen jullie terug naar de Graanmarkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÖSUNGEN 

ROUTE CENTRUM 

1: Nummer 12; posthoorn 

2a: het stadhuis van Maastricht 

2b: Het stadhuis is in 1662 gebouwd en ontworpen door Pieter Post 

3a: Het Mooswief 

3b: Het representeert een groentevrouw, zoals deze vroeger op de markt kwamen 

4a: Tegenwoordig is in de kerk een boekhandel gelegen; Selexyz in Dominicanenkerk  

4b: / 

4c: Individueel antwoord 

5a: Het Vrijthof 

5b: André Rieu 

6a: Dit zebrapad wordt het regenboog zebrapad genoemd 

6b: Dit zebrapad is er om aandacht wekken voor de tolerantie tegenover de LGBTQ-gemeenschap: 

Maastricht als een tolerante stad 

7a: Dit standbeeld heeft met carnaval te maken 

7b: / 

8: Dit gebouw was het woonhuis van de Liefdezusters (nonnen) 

9: Deze basiliek is naar de heilige Sint Servaas vernoemd 

10a: Dit plein heet het Onze Lieve Vrouweplein 

10b: “Ave Maria” 

11: Beschrijving is individueel 

12a: Op de Thermen 

12b: De lijnen op de grond markeren de fundamenten van Romeinse thermen, een badhuis 

13a: Deze brug wordt de Hoge Brug (Hoeg brögk = dialect) genoemd 

13b: Fietsers en voetgangers mogen over deze brug gaan; auto’s en scooters zijn niet toegestaan 

13c: Deze brug heeft lage traptreden 

14a: Deze brug wordt de Servaasbrug genoemd 

14b: Sinds 1930 draagt deze brug haar huidige naam 

 

 



 

 

LÖSUNGEN 

ROUTE JEKERKWARTIER 

1a: Dit huisje was vroeger een militair wachthuis 

1b: Tegenwoordig is er in dit huisje een ijssalon / café gevestigd 

2a: Deze brug wordt de Hoge Brug (Hoeg brögk = dialect) genoemd 

2b: Fietsers en voetgangers mogen over deze brug gaan; auto’s en scooters zijn niet toegestaan 

2c: Deze brug heeft lage traptreden  

3: Het gebouw op het eilandje is het provinciehuis 

4a: Deze stadspoort heet de Helpoort 

4b: De stadspoort stamt uit het jaar 1229 

5a: Dit bekende huis wordt het Pesthuis (Pesthuys) genoemd 

5b: Vroeger diende dit huis als watermolen 

6: “Meet Europe” 

7a: Deze molen draagt de naam Bisschopsmolen 

7b: Individueel antwoord: Gebak en brood, bloem, ... 

7c: Vlaai is gebak dat traditioneel in Limburg gemaakt wordt. Dit gebak wordt beschouwd als ‘typisch 

Limburgs’. 

8: Dit kunstwerk beeldde een dode giraf op de grond uit, die door een vrouw getroost wordt. 

9a: D’ Artagnan 

9b: / 

10: De man naar wie dit hofje is vernoemd, is Sint Maarten. Hij deelde zijn jas met een bedelaar; 

symbolisch voor de zorg voor de weduwvrouwen door de rijke Maastrichtenaren.  

11: In totaal zijn er zes zwijnen verstopt 

12a: Het Vrijthof 

12b: André Rieu 

13: Deze basiliek is naar de heilige Sint Servaas vernoemd 

14: Dit standbeeld heeft met carnaval te maken 

 

 


