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De Bikkershof is een bijzondere stads-
tuin in de wijk Wittevrouwen. De Bik-
kershof ligt tussen de Bekkerstraat, 
Biltstraat, Bouwstraat en de Goede-
straat. De omwonenden beheren deze 
tuin sinds 1987 zelfstandig. Het bin-
nenterrein is 130 bij 20 meter. Daarin 
is een prachtige vijver, met kikkers 
(en in het voorjaar kikkervisjes), een 
natuurlijke heemtuin, in het midden 
een speeltuintje, een goed verzorgde 
kruidentuin, bloementuin, negen ka-
vels volkstuintjes (5x5m) en een stuk 
met mooie fruitbomen. Er lopen kip-
pen rond en twee eenden; er zijn ko-
nijnen er is een imker die bijen houdt. 
De Bikkershof is een oase in de stad. 

Marian Moons is de enthousiaste voorzit-
ter van Bewonersvereniging de Bikkers-
hof. Zij werkt als coördinater trainingen 
bij Pharos. Op haar vrije dag lopen we 
door de tuin en vertelt ze over de mooie 
plannen die ze met de tuin hebben. “In 
2012 bestond de tuin 25 jaar, dat was 
een jubileumjaar vol met hoogtepun-
ten. In 2013 zakte het een beetje in. 
We hadden veel pech met het weer. Bij 
veel activiteiten was de opkomst laag. 
In totaal hebben we ongeveer 25 actieve 
mensen. Er zijn er wat meer nodig om 
de tuin goed te laten draaien. We hopen 
dat er wat nieuwe mensen komen met 
frisse ideeën. Op de werkdagen komt nu 
meestal een groepje van 6 tot 12 men-
sen. We beheren ook gemeenschappelij-
ke fietsenstallingen, bij beide ingangen 
van de tuin.”

Het vaste jaarprogramma
- de Snoeidag in februari, er komt dan          
 een boer uit Rhijnauwen helpen
- Elke 14 dagen werkdagen (za of zo)
 Op zes van die werkdagen is   
 Rob van der Steen (Eco-hovenier) 
 aanwezig!
- Paaseieren zoeken
- Een plantenruilmarkt in mei
- Groenmoetjedoen-dag, in juni
- Een zangkoor op een zomerse avond
- Barbecue aan het einde van de zomer
- Winterklaar maken met soep en lunch

Marian: “Het zijn gezellige dagen, er 
heerst een goede sfeer. Iedereen is  
welkom.”
De Bikkershof is voortgekomen uit een 
mooi buurt-initiatief uit midden jaren 
80. Peter Peels, inmiddels overleden, was 
hiervan een van de drijvende krachten. 
Vroeger was dit een bedrijfsterrein. Nadat 
het bedrijf vertrok uit de wijk, bleek de 
bodem ernstig te zijn vervuild. De leef-
laag werd tot 2,5 meter diepte vernieuwd 
en een groep bewoners nam het initiatief 

om op juist deze plek een gezamenlijke 
ecologische tuin aan te leggen. In totaal 
waren 300 vrachtwagenritten nodig voor 
de afvoer van vervuilde grond en de aan-
voer van nieuwe grond. 

De Krakeling 
De binnentuin grenst aan de ouderparti-
cipatiecrèche De Krakeling. Deze maakt 
er ook veel gebruik van. Voor kinderen is 
dit immers ook een prachtige plek.

De Bikkershof is elke dag open van 9.00 
tot 18.00 uur. De meeste mensen erva-
ren de intimiteit van de tuin en gedragen 
zich daar ook naar. Maar af en toe zitten 
er jongeren die hun blikjes en chipszak-
jes laten slingeren. “Maar echte overlast 
is dit niet, we hebben natuurlijk ook 
niets voor niets hekken die elke avond 
op slot gaan.”
Veel ouders met jonge kinderen komen 
naar het speeltuintje. Zij zijn ook welkom 
om een keer op een werkdag te komen 
helpen in de tuin. 

Doe gezellig mee!
We hopen dat meer mensen actief wor-
den, nu kont het werk toch op een paar 

mensen neer. Daarom 
doen we ook via deze 
weg een oproep. 
“Vind je tuinwerk 
leuk, met elkaar 
een mooie rustige  
 natuurplek creëren 
in de stad, sluit je 
dan aan. we kunnen 
hulp gebruiken!

Alles gaat nu langs-
zaamaan weer bloei-
en, het is leuk om 
dat elk jaar te zien. 
Kom eens kijken. De 
ingangen zijn bij 
Goedestraat 37 en  
Bekkerstraat 26.”

Kijk voor meer 
informatie op 
www.bikkershof.nl
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