
 ONTDEK DE GROENE VINGERS VAN WITTEVROUWEN  

TE VOET (een half uur) of  
TE FIETS (een kwartier) VANAF HET GRIFTPARK 

 
 
 

1. Bollenhofsestraat in: kijk rechts voor de plantenbakken van de 
Hennepstraat en de Graanstraat (10 van de 150 die verzorgd worden via 

de Plantenbakcommissie Wittevrouwen ( zie 
www.wittevrouwen.nl/plantenbak) en veel gevelgroen. 

2. Via de Vlasstraat en Grasstraat (nog meer plantenbakken en gevelgroen) 

linksaf naar de Griftkade op natuurlijke wijze beheert door de 
Griftkikkers.  

3. Aan het einde van de Griftkade rechtsaf en meteen links over het 
voormalig Diergeneeskundeterrein: de Hoefsmederijstraat in, de 
Poortstraat over en vervolgen met de Veeartsenijstraat. Behalve de 

grasmat en de bomen wordt hier al jarenlang al het groen beheerd door 
bewoners, zowel individueel als in groepsverband.  

4. Bijna aan het eind van de Veeartsenijstraat rechtsaf doorsteken naar de 
Bollenhofsestraat. Op het pleintje weer grote plantenbakken, met name in 
het voorjaar een lust voor het oog.  

5. Bij de Bladstraat linksaf en gelijk rechtsaf de Zandhofsestraat in.  De 
bewoners hier hebben bijna huis en huis de boomcirkels beplant. 

6. Linksaf de Bekkerstraat in, gelijk rechtsaf naar de Gildstraat. 
7. En gelijk aan de linkerhand een uitstapje naar de Binnentuin. Ook hier 

weer veel bewonersonderhoud. Erg gewaardeerd als speelplaats voor 

kinderen. 
8. Terug naar de Gildstraat en de eerste weg linksaf de Goedestraat in, met 

nog meer plantenbakken. 
9. De Goedestraat een heel eind doorlopen om de Bikkershof te bezoeken, 

een klein park en lusthof onderhouden door de gelijknamige 

bewonersvereniging (zie www.bikkershof.nl). 
10.Tussen Goedestraat 29 en 27 is de ingang van de Bikkershof, maak een 

rondje door de diverse tuinen, kijk even bij het kunstwerk aan de ingang 
op de Bekkersstraat en keer terug naar de Goedestraat 

11.Rechtsaf teruglopen richting Griftpark, de eerste straat links de 
Frederikastraat in, met nog meer plantenbakken en gevelgroen. 

12.Aan het eind van de Frederikastraat linksaf de Kapelstraat en gelijk 

rechtsaf de Staalstraat in voor een rondje langs plantenbakken en 
gevelgroen. 

13.Aan het eind van de Staalstraat rechtsaf de Leistraat en weer rechtsaf de 
Sint Janshovenstraat in .  

14.Aan het eind van de Sint Janshovenstraat rechtsaf de Marmerstraat in 

langs het Marmergroentje en speelplaats (ook hier onderhoud door de 
bewoners).  

15.Rechtsaf doorsteken naar de Staalstraat en linksaf en gelijk rechtsaf staat 
u weer in de Kapelstraat. 

16.De Kapelstraat rechtsaf volgen langs plantenbakken en gevelgroen om 

terug te komen bij het Griftpark.  

http://www.wittevrouwen.nl/plantenbak


17.Als u nog energie overhebt, bezoek dan vooral de Vegetatiemuur, de 

Bloementuin, de Natuurkern en Boomgaard in het Griftpark, ook hier 
onderhouden door vrijwilligers, en achter de speeltuin de Groenkapel.  

 

Route “groene vingers van Wittevrouwen” op de kaart  
 

 
 
 

 


