
De stadsroute in vestingstad Grave 
 
Leuk dat je de Sokkeltochtroute door Grave gaat lopen! Het belooft een leuke, afwisselende én 
leerzame tocht te worden. Grave is immers de meest belegerde vestingstad van Nederland. 
Onze tip: het is slim om de vragen alvast vooraf door te nemen, zodat je onderweg niet wordt 
verrast… 
 

KRAAK DE CODE! 
Door onderweg goed op te letten, de sokkels te vinden en de heldenverhalen te beluisteren zij staan 
op de deelnemerspagina die jij bij jouw aanmelding hebt ontvangen, maar ze staan ook, als QR-code, 
bij de vragen) verzamel je cijfers en letters. Samen vormen ze een code waarmee je een leuke prijs 
kunt winnen. Welke prijs? Kijk op jouw deelnemerspagina! 
 
De cijfers en letters voor de code verzamel je door onderstaande vragen te beantwoorden. De 
antwoorden vind je onderweg. Op bordjes, op gebouwen en op de sokkels. Vul de code in en stuur ‘m 
via jouw deelnemerspagina op. 
 
Vragen (in volgorde van wandelen!): 

1. Zoek de eerste, blauwe sokkel, in de omgeving van de Hampoort. Op 
de sokkel staat de naam van de eerste vrouw van Willem van Oranje. 
Welke letter komt het vaakst in haar volledige naam voor? Noteer de 
letter in vakje 1. 

2. Beluister het heldenverhaal over de eerste vrouw van Willem van 
Oranje. Noteer de eerste letter van het eerste woord ná het speciale 
geluidssignaal in vakje 2; 

3. Wat is het laatste cijfer van het geboortejaar van Gerrit  
Willem Lovendaal, de ontwerper van het Sint Elisabethpark? 
Noteer het in vakje 3. 

4. De familie Van Zwam was eigenaar van het Oranjehotel. Tel de zes cijfers van het 
telefoonnummer bij elkaar op en deel dat aantal door 5. De uitkomst van de rekensom hoort 
in het vierde vakje van de code; 

5. Wat was de nationaliteit van de maker van de twee 18e eeuwse kanonnen aan de Maaskade? 
Wij zijn op zoek naar de eerste letter. Noteer die in het vijfde vakje; 

6. Zoek de tweede, oranje sokkel. Kijk goed, de sokkel staat enigszins 
verdekt opgesteld. In de naam op deze sokkel komt een dier voor. 
Noteer de tweede letter van dat dier in vakje 6; 

7. Beluister het heldenverhaal over de Graafse vliegenier. Noteer de 
eerste letter van het eerste woord ná het speciale geluidssignaal in 
vakje 7; 

8. Zoek het goede bordje! Wat was het beroep van mede-oprichter 
Krieger van de Sociëteit Tot Nut en Vermaak’. Noteer de laatste 
letter in vakje 8; 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw3gKXIxYz0 

https://www.youtube.com/watch?v=qSgCTCu1gug  
 



9. Wie meer wil weten over De Kat vindt boven op de heuvel een bord met uitleg. De informatie 
voor dit bord is aangeleverd door twee stichtingen: ‘Graeft Voort’ en … ? De tweede stichting 
is genoemd naar een vestingbouwkundige. Wat is de meest voorkomende letter in zijn 
achternaam? Noteer de letter in vakje 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE ROUTEBESCHRIJVING 

 
 
Parkeer op het voormalige Visio-terrein aan de St. Elisabethstraat in Grave. 
 

1. Start jouw tocht bij De Hampoort, een stadspoort uit 1688. In De Hampoort is ook het  
Stadsmuseum Grave gevestigd. Het adres is St. Elisabethstraat 10a; 

2. Als je recht voor De Hampoort staat loop je een meter of tien naar links en volg je het 
weggetje naar beneden.  
Wandel zo naar de achterzijde van De Hampoort en ga hier op zoek naar de eerste 
sokkel van deze route; 

3. Volg vervolgens, in zuidelijke richting, het wandelpad over het braakliggende terrein 
(zie kaart); 

4. Aan het einde van het pad kom je uit op de St. Elisabethstraat. Steek deze over bij de 
stoplichten en ga vervolgens naar rechts. Na 50 meter links de Brugstraat in; 

5. Neem vervolgens de tweede weg rechts (Oliestraat) en volg deze weg tot aan de 
kanonnen aan de Maaskade; 

start 



6. Wandel via de Maaskade -heerlijke plek voor een fijne tussenstop op een van de 
terrassen!- en ga linksaf de Ruyterstraat in; 

7. Ga voor het pakhuis rechtsaf en steek de parkeerplaats over. Aan de achterzijde links 
ga je een steegje in. Ga rechts het trapje omhoog en volg het wandelpad over de 
groene heuvel; 

8. Aan het einde van de groene heuvel ga je naar links, de Havenstraat in. Kijk goed rond; 
hier vind je de tweede sokkel! 

9. Na 50 meter sla je rechtsaf en volg je de Hoofschestraat 
10. Wandel de Hoofschestraat helemaal uit en steek over naar het Het Kasteeltje. Je loopt 

in de richting van voormalige Het Arsenaal (nu Nidum / Ovum); 
11. Ga rechtsaf naar de St. Jorisstraat; 
12. Ga na een meter of 10 schuin links de heuvel op en volg het wandelpad over het 

Vestingspark De Kat; 
13. De route komt uit op de St. Elisabethstraat, schuin tegenover De Hampoort; 
14. Steek de weg over en je bent terug waar je begon. 

  
.  


