Jaarverslag Stichting Vrienden van het Singelpark 2017

1. INLEIDING

De stichting Vrienden van het Singelpark werkt sinds 2012 met de gemeente Leiden en
organisaties en bewoners uit de stad aan het langste, mooiste en spannendste stadspark
van Nederland. We zijn eind 2017 ruim 5 jaar verder en kijken weer terug op een jaar met
veel activiteiten, resultaten en enorme inzet van de vrijwilligers.
Het bestuur bestond in 2017 uit Conny Broeyer (voorzitter), Robbert Dijkhuis (secretaris),
René van Groeningen (penningmeester), Marieke Jas (portefeuille participatie en publiek
beheer), Marieke van den Bosch (portefeuille communicatie), Sabine Verschoor
(portefeuille programmering), Maaike Snoep (tot mei), Joyce Onverwagt (tot mei), John
Marks (tot juli), Ton van Zijp (vanaf september).
In 2017 hebben we ons met de Vrienden voorbereid op de volgende fase voor het
Singelpark. In de periode tot 2018 is een belangrijke basis gelegd voor het park in
samenwerking met de gemeente, bewoners en partners in de stad. Voor de komende
periode, waarin na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw gemeentebestuur zal komen,
hebben we een vooruitblik gemaakt met onze belangrijkste speerpunten voor de periode
tot en met 2022. De brochure met de vooruitblik is te vinden op onze volledig vernieuwde
website.
Voor de terugblik op 2017 is ook weer een filmpje gemaakt, dat te zien via youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=L_YjAyG-zDc&t=8s
Namens het bestuur bedank ik alle vrijwilligers, de gemeente en andere organisaties
waarmee we hebben samengewerkt voor hun enthousiasme en enorme inzet voor het
Singelpark en donateurs, sponsors en partners voor hun ondersteuning.
Ook bedank ik de (Leidse) bedrijven die belangeloos hun diensten aanbieden ten gunste van
het Singelpark.

Conny Broeyer
Voorzitter stichting Vrienden van het Singelpark
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2. ROL VAN DE VRIENDEN
De stichting Vrienden van het Singelpark heeft als doel dat het Singelpark in Leiden op het
hoogst mogelijke niveau wordt ontworpen, aangelegd, beheerd en gebruikt
om zo de kansen die er liggen voor de stad (fysieke schoonheid, cultuurhistorie,
citymarketing, economie, waterbeleving, gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sociale
cohesie) optimaal te benutten.
De stichting werkt nauw samen met de gemeente. De samenwerkingsafspraken zijn
vastgelegd in een convenant, waarbij de rol van de Vrienden is omschreven als:
‘vrijwilligersorganisatie die betrokken burgers en professionals bijeen brengt,
energiek, ondernemend, kansen signalerend, in staat tot het leggen van nieuwe
verbindingen, mobiliseren van denkkracht, expertise en energie, participatieve
democratie en het vinden van aanvullende financiën. Dit alles met inachtneming van
de randvoorwaarden van de aan een vrijwilligersorganisatie inherente beperkingen
aan tijdsinzet en middelen’.
In het convenant is verder de manier van overleg met elkaar vastgelegd: in de
Daarvoor ingestelde Regiegroep, waarin gemeente en bestuur met elkaar overleggen, de
commissie Toetsing en Adviesteam en in het Communicatieteam. Ook is omschreven dat de
Vrienden meedenken in projectteams van de deelprojecten (commissie Advies en
Ontwerp/commissie Programmering) en bij het betrekken van de inwoners van
Leiden bij ontwerp, aanleg en beheer (commissie Participatie en Publiek Beheer). De
Vrienden hebben daarnaast ook een rol in onderhoud en beheer van het Singelpark
en organiseren en faciliteren activiteiten in het Singelpark.
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3. INTERNE ORGANISATIE
De stichting Vrienden van het Singelpark heeft een bestuur en vijf commissies. De
commissie sponsoring is in 2017 opgeheven en de leden zijn verdeeld over andere
commissies om doelbewust fondsen te werven voor specifieke plannen die vanuit de
individuele commissies komen.
Het bestuur vergaderde in 2017 maandelijks en houdt van de vergaderingen gearchiveerde
notulen.
Eind 2017 heeft de stichting 70 vrijwilligers die actief zijn als bestuurs- of commissielid,
vrijwilliger voor specifieke activiteiten of parkdelen. Een overzicht van de commissies vindt u
op www.singelpark.nl.
Het bestuur en de vrijwilligers functioneren allemaal onbezoldigd en hebben de
mogelijkheid om gemaakte kosten vergoed te krijgen.
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4. Samenwerking met andere organisaties in de stad
In goede samenwerking met andere organisaties aan het realiseren van het Singelpark is
veel energie besteed en die loopt goed. Organisaties die betrokken zijn geweest bij het
Singelpark in 2017:
-

-

Bouwmensen Leiden / ROC
Stichting De Binnenvest
Ipse de Bruggen
Het Waterland
Gemiva
Lokaal Hout
GroenLinks Leiden
Vrije School Mareland
Houtmarktschool
Wijkvereniging Noordvest
Wijkvereniging Maredorp
Buurtvereniging De Put in de Oude
Morsch
Vrienden van het Plantsoen
Woningcorporatie Portaal
Water Natuurlijk
Het Waterambacht
Xenoflor
Lekker Gezond Goedkoop
Het Zoete Land
De Groene Ambtenaar
Van der Mandele Stichting
LSV Minerva
Leidse Bond van Amateurtuinders
Bijenlandschap/ Groen Cirkels
OV Business Platform Schipholweg
Het Gilde Leiden
NL Doet- Oranjefonds
Landschap & Erfgoed ZH-de
Groene Motor/ Nationale
Natuurwerkdag
Speeltuin de Doorbraak
Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
Bewonerscommissie NieuwGroenhoven
Begraafplaats Groenesteeg
toekomstige huurders Lakenplein

-

Hout & Staal
Leonardo College
Erfgoed Leiden
Rembrandttuin
Bloemenboot ‘De Watertuin’
Stichting Singelloop
Leidse Imkervereniging;
Fields of Wonder;
Universiteit Leiden, nulmeridiaan;
Bomenbond;
Groen Dichterbij.
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5. PARTICIPATIE EN PUBLIEK BEHEER
Vrijwilligers (en hun deskundigheid) zijn in 2017 actief geweest bij:
• Participatie bruggenproject
• vd Klaauwterrein
• Huigpark
• Park de Put
• Boisot- en Jan van Houtpark
Daarbij zijn in 2017 veel activiteiten georganiseerd, die in 3 categorien kunnen worden
ingedeeld:
Vergroenen/publiek beheer
De Kweektuin, waar het Singelparkavontuur allemaal is begonnen, blijft een zeer zichtbaar
deel van het Singelpark. Ook in 2017 is het onderhoud gecontinueerd, met 2x per week een
werkdag waar 8-10 vrijwilligers meehelpen.
Bijzonder is dat cliënten van de Binnenvest en leerlingen van het Waterland ook wekelijks
meewerken aan het onderhoud; zij hebben een eigen adoptievak waar zij voor
verantwoordelijk zijn.
De Kweektuin functioneert als opkweekplaats voor plantgoed ten behoeve van geveltuinen.
In 2017 zijn ook planten en bomen overgeplaatst naar Huigpark, Energiepark en Park de Put.
De Vrienden van het Singelpark streven ernaar om steeds meer delen van het park in
beheer te nemen. In 2017 zijn daarvoor twee groenbeheerconvenanten afgesloten en
uitgevoerd: voor het Huigpark en Park de Put.
Voor het Huigpark hebben de Vrienden een samenwerking met Gemiva (wekelijkse
werkdagen) opgezet ten behoeve van het beheer. De buurttuin is aangepast, en er zijn
banken geplaatst. In samenwerking met Portaal is er vrolijke gevelbegroeiing tegen flat
gerealiseerd. Daarnaast zijn er bollen gepoot. Ook is er samen met de commissie Advies en
Ontwerp verder gewerkt aan het ontwerp van het Huigpark.
Vergroenen/ acties
Het toevoegen van (vertikaal) groen is belangrijk in de delen van de Singelparkroute die nu
nog versteend zijn. Met ondersteuning van het Rabo wensenfonds, de gemeente en Portaal
zijn er tijdens de Singelpark Feestweek geveltuinen aangelegd in de 3e Binnenvestgracht. De
Vrienden van het Singelpark deden mee met NL Doet op 13 maart met een geveltuinenactie
op de Boisotkade en de Witte Singel, waarbij veel voortuinen zijn omgetoverd in fleurige
tuintjes. Op de natuurwerkdag op 4 november was er extra aandacht voor de Kweektuin en
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in december werd een Anna Paulownaboom geplant op begraafplaats Zijlpoort
als onderdeel van de arboretumroute (bijzondere bomen).
Verbinden omwonenden/partijen
In 2017 werden participatieactiviteiten georganiseerd ten behoeve van Huigpark,
Singelparkroute (3e Binnenvestgracht), WSD-complex/Witte Singel/Van der Klaauwterrein,
Bleekerspark, Ankerpark en het Bruggenproject.
Speciale vermelding verdient het langdurige en intensieve werk aan de participatie rond het
Katoenpark/Lakenplein.
Ook in 2017 stopte de commissie participatie weer veel tijd en energie in het Stadstijgers
project van het Leonardo College: een projectweek van Leonardo College aan de hand van 6
deelprojecten voorbereid, begeleiding van projectteams tijdens de week. Een project heeft
geleid tot een succesvolle fondsaanvraag ten behoeve een Calisthenicspark in het Huigpark.
Samen met leden van de commissie advies en ontwerp werden de initiatiefnemers van de
Rembrandttuin ondersteund.
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5. PROGRAMMERING
2017 was een enerverend Singelparkjaar, dat begon met een prijsvraag rond de
bruggennamen en bijbehorende tentoonstelling in de Grote Beer in december/ januari.
Op 9 maart werden de bruggennamen bekendgemaakt. Tijdens de prijsvraag en na
bekendmaking heeft dit veel discussie in de stad losgemaakt.
Eind maart vond voor de derde keer het Stadstijgers project plaats in samenwerking met het
Leonardocollege. Leerlingen werken in die week aan concrete projecten en oplossingen voor
het Singelpark. Er werd onder andere gewerkt aan ontwerpoplossingen voor het Blekerspark
en Huigpark, hondenuitlaatplekken en er werd een fondsenaanvraag bedacht en ingediend
voor een calisthenicspark in het Huigpark.
In april vond de Singelpark Feestweek plaats, waar diverse Singelpark onderwerpen in het
zonnetje werden gezet. Van de aanleg van geveltuinen in de 3e Binnenvestgracht tot de
onthulling van de Singelpark iconen, prullenbakken en bankjes, die in de weken erna door
het hele park zijn geplaatst.
In 2017 was het Singelpark het thema van de Singelloop. Hier is door de stichting succesvol
op ingesprongen en is niet alleen veel publiciteit verkregen, maar ook een gesponsorde
boom. Een groep vrijwilligers van het Singelpark heeft meegelopen met de Singelloop.
Uit de opbrengst ontvingen de Vrienden ook een cheque van 2500 euro voor het planten van
een arboretumboom.
In juni en juli voerden twee studenten Belevingspsychologie een afstudeeronderzoek
(nulmeting) uit naar de beleving van het Singelpark. Hieraan deden meer dan 100
deelnemers mee, die delen van de route wandelden en een vragenlijst invulden.
Een zeer zichtbaar en succesvol initiatief waren de ‘postertuinen’. Vanaf juli hangen in de
bushokjes van Leiden Centraal bedrukte doeken met plantenzakken die automatisch worden
bewaterd door een ingenieus system met timer. Dit idee, uitgevoerd met financiele steun
van het Fonds Wijkinitiatieven, is bedacht en uitgevoerd door Singelparkvrijwilliger Mirjam
Hoekman en kreeg veel publiciteit en nog wekelijks enthousiaste reacties. Het laat zien dat
vergroening van het versteende stationsgebied hard nodig is.
Op 11 september hadden we een succesvolle Vrienden/ Sponsordag in de Hortus, waar ruim
90 mensen op af kwamen. Er was oa een lezing door Janneke Brinkman en presentatie van
de plannen rond Kunst in het Singelpark.
In april 2017 is gestart met een maandelijkse Singelparkwandeling met gids. Deze trekt veel
meelopers, in totaal meer dan 100. De meeste mensen komen uit (de buurt van) Leiden. Er is
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een groepje van 5 gidsen, die naast hun Gilde-wandelingen ook deze
Singelparkwandeling willen lopen. Er zijn 2 verschillende wandelingen en een
derde is in de maak.
De IZI audiotours zijn 4000 keer geraadpleegd en 1200 keer (deels) gelopen: 755 keer de
Stadswandeling; 320 keer de Groene Wandeling en 214 keer Het Park. Een mooie prestatie.
Daarnaast zijn er 7 rondvaarten georganiseerd, voor ambtenaren van andere gemeenten,
tuindersverenigingen, IVN, NIVON en planologen.
Het Singelpark werd in 2017 steeds beter gevonden door derden als locatie voor
evenementen. Foodfestival Rrollend Leiden vond in augustus plaats op de parkeerplaats
naast het Energiepark. Het Leids amateurkunstfestival vond van 27-29 oktober plaats op
Lammermarkt en ook PS Theater speelde in december hun voorstelling ‘de Bubbel’ op die
locatie. Ook organiseerde Fields of Wonder in december weer hun jaarlijkse tentoonstelling
SingelSpark rond de singels. Ook dit jaar hielpen Singelpark-vrijwilligers met het geven van
rondleidingen langs de lichtkunstwerken.
De stichting heeft ook inbreng bij de programmering op het Cultuurplein Lammermarkt,
waarvoor een vereniging is opgericht waarvan de Vrienden van het Singelpark lid zijn.
Ten slotte is er aandacht besteed aan vriendenwerving. Er werden 6000 flyers verspreid
onder deelnemers aan de Singelloop, 1500 flyers onder omwonenden van de singels, er
vonden mailings plaats onder het bestand van deelnemers aan de wandelingen en
nieuwsbriefabonnees. Ook stonden de Vrienden met een kraampje op het
lustrumevenement van de Vereniging Oud Leiden.
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6. COMMUNICATIE
In 2017 is dankzij de commissie communicatie de naamsbekendheid van het Singelpark sterk
toegenomen. Hiervoor is gebruikgemaakt van diverse media:
Internet
De nieuwe site is opgeleverd en heeft een groot aantal verbeteringen doorgevoerd
gekregen. Ook is de inhoud aangepast. De site wordt wekelijks gemiddeld door ruim 200
unieke bezoekers bekeken, waarvan 2/3 voor de eerste keer.
Nieuwsbrief
In 2017 zijn 6 nieuwsbrieven verstuurd aan Vrienden en belangstellenden.
Facebook
Op de pagina van Vrienden van het Singelpark zijn minimaal drie nieuwe berichten per week
geplaatst, en andere berichten van externe partijen die betrekking hadden op het Singelpark
gedeeld. Het aantal leden van de pagina is vermeerderd naar 600.
Twitter
Via het twitteraccount zijn minimaal3 berichten per week geplaatst die 2500 volgers hebben
bereikt.
Instagram
In 2017 is ook gestart met Instagram en inmiddels zitten we daar al op 600 volgers. Wekelijks
worden 4 foto’s geplaatst.
Interviews
Een doorlopend project is het afnemen van interviews en het nemen van foto’s van
bekende Leienaars in het Singelpark t.b.v. internetsite: Singelpark van…
Middelen
Ook in 2017 is weer op meerdere manieren gewerkt aan het beschikbaar maken van
reguliere communicatiemiddelen zoals kaarten en folders.
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7. ADVIES EN ONTWERP
In 2017 zijn vanuit de commissie Advies en Ontwerp onder andere de volgende bijdragen
geleverd:
De plannen voor de inrichting van het Huigpark zijn uitgewerkt, waarbij voor het monument
voor de armenbegraafplaats een inpassing is gevonden. De volgende stap voor het Huigpark
is voorbereid, namelijk uitwerking van de plannen voor het realiseren van onderdelen in het
park, zoals de tunnelkunst, een vlonder, een vissteigertje en calisthenicstoestellen.
De commissie Advies en Ontwerp heeft bijgedragen aan het beeld- en kaartmateriaal voor
de vriendenwerving.
Vanuit de commissie is medewerking verleend aan de uitwerking van het ontwerp voor de
aanpassingen op de Maresingel en Rijnsburgersingel, er is steun verleend bij externe
initiatieven, onder meer voor de Rembrandttuin en er is inzet geweest voor een
educatieproject bij Naturalis. Dit laatste is vertraagd en zal pas later geactiveerd worden.
Er is actief bijgedragen aan het ontwikkelen van de ontwerpen voor de parkdelen
Blekerspark, Ankerpark en Lakenpark. De werkzaamheden aan deze parken zijn over de
gemeenteraadsverkiezingen heen getrokken.
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7. SPONSORS EN PARTNERS
In het verslagjaar hebben weer meerdere organisaties en bedrijven zich bereid verklaard een
financiële bijdrage te leveren aan het Singelpark. Vanuit ondernemingen in Leiden is het
aanbod gekomen om collectief een langdurige sponsorovereenkomst met het Singelpark te
sluiten. De sponsoring zal zich voornamelijk richten op het vitaliteitsprogramma dat in het
Singelpark gerealiseerd zal worden.
Ook in 2017 zijn er weer gesponsorde bomen geplant, zowel vanuit de Kweektuin bij het
station als vanuit particuliere donaties.
De fondsen die het Singelpark ondersteunden in 2016 hebben dit ook in 2017 weer ruim
gedaan. De stichting heeft naast de donaties van deze fondsen ook weer van een aantal
nieuwe personen en bedrijven bijdragen ontvangen. Met de Scholengroep Leonardo da Vinci
hebben de Vrienden in 2017 het project uit 2016 succesvol herhaald.
Wij zijn trots de volgende sponsoren uit het jaar 2017 te kunnen noemen:
Csorba Media, webdesign
Gemeente Leiden
Portaal
Stichting Singelloop
Leidsch Dagblad
Rabobank
Fonds 1818
8. FINANCIELE SITUATIE
De financiële positie van de Stichting Vrienden van het Singelpark is in 2017
verbeterd met dien verstande dat ook in 2017 voor een aantal verplichtingen een
bestemmingsreserve is gemaakt.
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