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Stops

Artbreaks

Het Bonnefanten is al meerdere keren verhuisd in Maastricht. 
Deze stops zijn de oude locaties van het museum. Ze worden 
aangegeven met de locatie symbolen.

Niet alleen zijn de oude locaties van het Bonnefanten te 
bezichtigen maar ook kunst in de openbare ruimte. Deze stops 
worden aangegeven met het onderstaande symbool.



ROUTE
-Start; Augustijnenkerk (1)

-Loop richting Servaasbrug en sla rechtsaf de Jodenstraat in

-Op het einde van de straat sla linksaf

-Eerst gebouw aan linkerkant; het Dinghuis (2)

-Loop door de Kleine Staat, Kersenmarkt en Wolfstraat naar het 
Onze Lieve Vrouwenplein

-Op het plein voor de kerk bevindt zich het beeld “Relatie” door Sjra Schoffelen(3)

-Sla op het eind van het plein rechtsaf de Cortenstraat in

-Loop de staart af steek de weg over en loop verder door de Witmakersstraat , loop 
deze af

-Sla rechtsaf de Kapoenstraat in en daarna linksaf de Lenculenstraat

-Op een begeven moment zie je rechts van je Het Oud Gouvernementsgebouw met 
reliëfbeelden van Charles Vos (4)

-Op het eind van de Lenculenstraat ter hoogte van de Boullionstraat ligt links het 
voormalig protestants weeshuis/ de Toneelacademie (5)

-Sla linksaf de Ezelmarkt in

-Loop een stukje door, aan rechterkant; het voormalig Bonnefantenklooster/ 
Student Service Centre(6)

-Loop terug richting Lenculenstraat 

-Sla linksaf de Bouillonstraat in

-Sla linksaf het Sint Servaasklooster in

-Wanneer aan de rechterkant de Sint Jan kerk is te zien, sla rechtsaf tussen de kerken door

-Een maal het vrijthof op gelopen zie je rechts een kleurrijke beeldengroep staan; 
‘T Zaat Hermenieke door Han van de Wetering(7)
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-Steek het Vrijthof schuin over richting Macdonalds 

-Sla rechts af tussen de Zara en de Bershka en loop het Dominicanerplein op

-Aan linker kant; Entre Deux (8)

-Loop richting Dominicaner Kerk 

-Sla rechtsaf de Dominicanerkerkstraat in

-Loop de straat af en sla linksaf de Grote Staat in

-Loop deze straat af en ga bij t-splitsing rechtsaf de Kleine Staat in

-Meteen links de Maastrichter Brugstraat in, loop deze af en steek de brug over

-Sla op het einde van de brug meteen rechtsaf

-Draai je even om en kijk terug naar de brug, hier kan je het beeld van Sint Servaas 
zien staan door Charles Vos (9)

-Loop verder langs de maas tot aan je linkerkant het Bonnefanten(10) 
zichtbaar is 

BONNEFANTEN
  YOUNG OFFICE_

Einde
      tour

-Start; Augustijnenkerk (1)

-Loop richting Servaasbrug en sla rechtsaf de Jodenstraat in

-Op het einde van de straat sla linksaf

-Eerst gebouw aan linkerkant; het Dinghuis (2)

-Loop door de Kleine Staat, Kersenmarkt en Wolfstraat naar het 
Onze Lieve Vrouwenplein

-Op het plein voor de kerk bevindt zich het beeld “Relatie” door Sjra Schoffelen(3)

-Sla op het eind van het plein rechtsaf de Cortenstraat in

-Loop de staart af steek de weg over en loop verder door de Witmakersstraat , loop 
deze af

-Sla rechtsaf de Kapoenstraat in en daarna linksaf de Lenculenstraat

-Op een begeven moment zie je rechts van je Het Oud Gouvernementsgebouw met 
reliëfbeelden van Charles Vos (4)

-Op het eind van de Lenculenstraat ter hoogte van de Boullionstraat ligt links het 
voormalig protestants weeshuis/ de Toneelacademie (5)

-Sla linksaf de Ezelmarkt in

-Loop een stukje door, aan rechterkant; het voormalig Bonnefantenklooster/ 
Student Service Centre(6)

-Loop terug richting Lenculenstraat 

-Sla linksaf de Bouillonstraat in

-Sla linksaf het Sint Servaasklooster in

-Wanneer aan de rechterkant de Sint Jan kerk is te zien, sla rechtsaf tussen de kerken door

-Een maal het vrijthof op gelopen zie je rechts een kleurrijke beeldengroep staan; 
‘T Zaat Hermenieke door Han van de Wetering(7)
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