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INTRODUCTIE & LEESWIJZER

Leidse Hout

Wijkpark

Bollenstreek
Kagerplassen
Zee en duinen
Kweeklust

De Houtkamp
Singelpark

Stevenspark

Archeologisch
Park Matilo
Park ‘De Bult’
Polderpark

Singelpark als het centrale stadspark van Leiden

Historische
binnenstad

Noorderpark
Landgoed
‘De Horsten’
Polder
park

Kooipark
Rijn
Burght

Park Zeeheldenbuurt

Van der Werfpark

Vlietland
Roomburg

Singelpark als centrale ring in het groenblauwe netwerk van de regio en als groene entree naar de historische binnenstad
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Singelpark als cruciale groene ruimte voor de compacte
woonwijken van de binnenstad

Introductie
Aanloop naar het Singelpark
Vanaf de 17e eeuw zijn de Leidse singels een
belangrijk onderdeel van de stedelijke openbare
ruimte. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw
groeide het idee om de ruimtes langs de singels
opnieuw te verbinden in een continue
groenstructuur. Op basis van het structuurplan
‘Binnenstad 1978’ werden de singels in de
daarop volgende jaren aangepakt en hersteld tot
wat ze nu zijn. Fabrieken en kazernes werden
gesloopt en diverse parken werden aangelegd.
Ook werden bestaande groene plekken
opgeknapt, openbaar gemaakt en werden
monumenten gerestaureerd. Toch waren met
deze verbeteringen de Leidse singels nog niet
verbonden tot een aaneengesloten groene
parkroute en ontbreekt het groen op een aantal
plekken volledig. En bijna 35 jaar na de eerste
plannen zijn de parken op diverse plekken alweer
toe aan opwaardering of herinrichting.
Vanaf 2008 lukte het om de aaneengesloten
groene singelrand weer op de politieke agenda
te krijgen. Dit kon gebeuren door een unieke
combinatie van drie sterk samenhangende
factoren: de ambtelijke en politieke ambitie om
de singelrand aan te pakken, de roep vanuit de
stad om de grote kansen die hier liggen op te
pakken én het beschikbaar komen van financiële
middelen. Met deze combinatie werd de basis
gelegd voor het realiseren van het Singelpark.
Betekenis voor de omgeving
Het Singelpark is een belangrijke structuur op het
niveau van de regio, de stad en de wijk. Op
regionale schaal wordt Leiden door een netwerk
van waterwegen en fietspaden verbonden aan
diverse landschappen op korte afstand: strand,
duinen, polders, meren en landgoederen. In dit

regionale netwerk is het Singelpark een
verbindende ring, maar ook een ingang voor
bezoekers van de binnenstad. Op stadsschaal
heeft het Singelpark de kans om uit te groeien
tot het centrale stadspark; een centraal groen
podium en een groene woonkamer voor alle
inwoners van Leiden. Op kleinere schaal dient
het Singelpark ook als een alledaagse groene
ruimte voor de bewoners van de omliggende
wijken en de historische binnenstad in het
bijzonder.
Het Beeldkwaliteitsplan
Dit document is een verdere uitwerking van de
‘Visie Leidse Singels’. Hiervoor heeft de
gemeente een internationale ontwerpcompetitie
uigeschreven, met als juryleden onder andere
architect Peter Zumthor, landschapsontwerper
Piet Oudolf en burgemeester Henri Lenferink.
LOLA landschapsarchitecten en Studio Karst
werden als winnaar aangewezen en kregen de
opdracht om samen een beeldkwaliteitsplan op
te stellen. Het document garandeert de
noodzakelijke identiteit en samenhang van het
park door regels op te stellen voor alle openbare
ruimte projecten die in het gebied worden
ontwikkeld. Het laat ook de ambitie van het
Singelpark op de lange termijn zien.
Het document richt zich vooral op de openbare
ruimte; de randvoorwaarden voor nieuwe
gebouwen worden beschreven in de
structuurvisie ‘Verder met de Binnenstad’. De
exacte positie van eventuele nieuwe gebouwen
wordt bepaald in de ontwerpen van de
verschillende deelprojecten. Wel geeft het
beeldkwaliteitsplan richtlijnen voor de nieuwe
bruggen in het park, omdat dit nauw gerelateerd
is aan de openbare ruimte.

Het beeldkwaliteitsplan is gemaakt door LOLA
landscape architects en Studio Karst, onder
leiding van de gemeente Leiden en in nauwe
samenwerking met de Vrienden van het
Singelpark. Ook is het afgestemd met en positief
ontvangen door enkele belangrijke stakeholders:
Universiteit Leiden, Hortus botanicus, Museum
Volkenkunde, Meelfabriek en heeft de TACOR
(gemeentelijke commissie voor het toetsen en
adviseren van alle projecten in de openbare
ruimte) een positief advies op het
beeldkwaliteitsplan gegeven.
Samenhang met andere documenten
Dit document staat niet op zichzelf. Het maakt
deel uit van het gemeentelijk beleid, uiteengezet
in verschillende documenten waarvan de meeste
al door de gemeenteraad zijn besloten. De
samenhang met het regionale netwerk wordt
beschreven in het ‘Recreatief Netwerk’ voor
fietsen, en in de regionale ‘Groenvisie’. Deze
visies zijn ook onderdeel van de algemene
structuurvisie voor Leiden, waarin de centrale rol
van de historische binnenstad en haar grenzen
(het Singelpark) duidelijk worden gemaakt.
De belangrijkste documenten zijn als eerste de
structuurvisie voor de binnenstad ‘Verder met de
Binnenstad’ (raadsbesluit oktober 2012), waarin
alle ruimtelijke ontwikkelingen voor de
binnenstad zijn benoemd. Specifiek voor het
Singelpark zijn de belangrijkste documenten de
‘Visie Leidse Singels’ (raadsbesluit februari 2012)
en het ‘Kaderbesluit Singelpark’ (raadsbesluit
november 2013). De ‘Visie Leidse Singels’ is de
fysieke context van dit document. Het
‘Kaderbesluit ‘ maakt duidelijk wat de
projectopgave is, wat de eindambitie is, waar de
eerste investeringen van het gemeentelijk
Introductie | 9

Belangrijke partijen die meewerken aan het Singelpark

d
k
a lan
ar
nd Hol
lp
e
e
g
n
g
a a
k
en v
ar
it
Sin
ro Tuin
slu
an
elp
l
G
n
e
g
uik
a de
in
sb es
de
br
tsp
i
i
m
S
g
e
:
e
e
t
t
g
L
in ut
am nd
lui
er
ali
an
gr la
eid Ro
at
es
kw
pl
ro Rijn
er ve
b
W
r
d
n
p
b
l
e
ta
el d
or tie
de
oe
Be
Vo crea
De llan
Gr
Ka
No
o
e
r
H

k

ar

lp
ge

sie

Vi

B

2012

d

ta

ns

e
inn

ls
ge

sie

Vi

e
ds

Sin

L

ei

11

gu

id

ing

les

Sin

cip

in

pr

vr

ijs

Pr

g
aa

rk

a
elp

e

n
oe
Gr

an

nv

e
nd

ie
Vr k
ing lpar
t
h
ric nge
Op t Si
he
g

Sin

2013

Tijdlijn van de belangrijkste documenten en momenten die hebben bijgedragen aan het Singelpark
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2014

budget gemaakt zullen worden en hoe het
project uitgevoerd gaat worden.
Het Kaderbesluit
De aanpak zal gefaseerd gebeuren, omdat nog
niet voldoende financiële middelen beschikbaar
zijn om de ambitie in één keer te realiseren. In
het ‘Kaderbesluit’ is daarom een prioritering van
deelgebieden en deelproducten vastgesteld
gebaseerd op de aanpak voor het Singelpark:
Verbinden, Vergroenen en Versterken.

gebieden zijn met elkaar verbonden, waardoor
het rondje Singelpark mogelijk is, de gehele
singelrand ademt de sfeer van het Singelpark
door de aanpassingen langs de singelroute, drie
grote hiaten in de groene singelstructuur worden
gedicht en de parkstructuur wordt in vijf
deelgebieden versterkt. Zo wordt al een groot
deel van de gewenste eindambitie gerealiseerd.

De drie ‘V’ s zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Door de voorgestelde prioritering
wordt bereikt dat binnen enkele jaren al een
aaneengesloten Singelpark ontstaat: de

Als gevolg van de prioritering worden overige
deelgebieden pas verbeterd als aanvullende
financiering is gevonden door bijvoorbeeld
fondsenwerving en crowdfunding door de
Stichting Vrienden van het Singelpark of
medefinancierings- en subsidieaanvragen en
daarnaast omgevingsfactoren uitgekristalliseerd
zijn. Zo zal in een tijdsbestek van zo’n 15 tot 20
jaar het benodigde budget gevonden moeten
worden om het Singelpark uit te voeren. Dit
document is nodig om duidelijk te maken wat de
ambitie voor het Singelpark is, om zo deze
ambitie voor de komende 15 tot 20 jaar vast te
houden. Het is ook nodig om een duidelijke
identiteit en samenhang van het Singelpark
mogelijk te maken, ondanks dat de verschillende
projecten worden uitgevoerd in verschillende

Promotie van het Singelpark

Expositie van de prijsvraaginzendingen

•
•
•

Verbinden: het realiseren van zeven
brugverbindingen en een duidelijke
singelroute
Vergroenen: de meest stenige plekken
ontwikkelen tot parkgebied en ze laten
aansluiten op de andere deelgebieden
Versterken: het verbeteren van de kwaliteit
en/of toegankelijkheid van de plekken waar
dit nodig is

tijden en door verschillende mensen.
Vervolg
Het beeldkwaliteitsplan dient als leidraad voor
het projectteam van het Singelpark, de Vrienden
van het Singelpark en alle betrokken ontwerpers
voor het uitwerken van plannen tot definitieve
ontwerpen. Vanuit hun rol als medeopstellers van
het beeldkwaliteitsplan heeft LOLA een
adviserende rol bij de implementatie ervan.
Daarnaast dient het plan als leidraad voor de
TACOR. Op deze wijze is het beeldkwaliteitsplan
het toetsingsinstrument, waarmee alle
ontwerpen en ingrepen in de buitenruimte van
het Singelpark worden beoordeeld. Ook zal dit
document worden gebruikt voor promotie- en
fondsenwervingsdoeleinden, aangezien het de
ambities voor het Singelpark duidelijk maakt.

Kweektuin als eerste fact on the ground
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STRUCTUURVISIE VERDER MET DE BINNENSTAD Geeft het kader
voor ruimtelijke ontwikkelingen.

VISIE LEIDSE SINGELS Hierin worden de ruimtelijke ingrepen
voor het Singelpark vastgelegd.

Visie Leidse Singels: overzicht

Binnenstadsvisie: overzicht

Visie Leidse Singels: zonering

Binnenstadsvisie: zonering wijken

01. Museum Volkenkunde 		

01. Maredorp / De

/ Molen de Valk

Camp
02. Pieterswijk Pancras

01

03. Pancras

04
05
10
01

02

02. Elektriciteitscentrale

03

en omgeving

04. Noordvest

03. Huigpark / Blekerspark

05. D’Oude Morsch

04. Ankerpark /

06. Academiewijk
07. Levendaal-West

Meelfabriek

10

04

Groenesteeg

08. Levendaal-Oost

06

03

02

09

06. Plantsoen

09. Havenwijk-Noord
10 .Havenwijk-Zuid

05. Katoenpark /

09

07. Jan van Houtkade /

05

Boisotkade
08. Observatorium /

07

Hortus botanicus

08

09. Witte Singel

08
07

De vier meest relevante documenten voor het Singelpark en de bijbehorende zonering
12 | Introductie

06

10. Rembrandtpark /
De Put

KADERBESLUIT Hierin worden de ruimtelijke en financiële kaders
en de prioritering voor de uitvoering van projecten vastgelegd.

Kaderbesluit: overzicht verkenningen

Beeldkwaliteitsplan: overzicht

Kaderbesluit: zonering
01. Morspoort / Park de Put

18

04. NUON-terrein

06

05. Huigpark

07

B

09
16

11
12

18

13

A0. Parkplein
A1. Morssingel

B

18

A0

A4. Zijlsingel
A5. Zoeterwoudesingel
A6. Boisot- en

A0

09. Meelfabriek

A2. Maresingel
A3. Herensingel

A3

A0

A0

08. Ankerpark

Jan van Houtkade

10. Katoenpark / Lakenplein

A7. Witte Singel

A0

12. Plantsoen / ‘Veerplein’

B. Buiten de Singels

A4

13. Plantsoen
14. Boisot- en Jan van
Houtkade
15. Hortus botanicus

14

A2

B

11. Groenesteeg

10

15

A0

07. Zijlpoort

08
17

A0

A0

A1

06. Blekerspark

01
18

A. Binnen de Singels

A0

03. Lammermarkt

05

02

Beeldkwaliteitsplan: zonering

02. Museum Volkenkunde

04

03

BEELDKWALITEITSPLAN Beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van
de openbare ruimte.

16. Universiteit
17. Rembrandtpark

A7
B

A0
A0

A0
A6

A0
A5

B

18. Buitenzijde singel
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Structuur van het document

DEEL I: UITGANGSPUNTEN Geven
richting aan de ontwikkeling van het
Singelpark - blijven altijd hetzelfde.

DEEL II: REGELS, RICHTLIJNEN, EN OPGAVES Concrete do‘s en don‘ts bij de aanleg van
het Singelpark - worden zo nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

1. VISIE Het verhaal van een botanisch
stadspark

3. REGELS EN RICHTLIJNEN: BINNEN DE
SINGELS Hoe het meest veelzijdige
stadspark van Nederland gestalte krijgt, in
richtlijnen en regels

2. DE TIEN GEBODEN Met deze punten
wordt de identiteit en samenhang van het
Singelpark neergezet

14 | Leeswijzer

BUITEN DE SINGELS Hoe de buitenrand
weer een promenade wordt, in richtlijnen
en regels

4. PARTICIPATIEF ONDERHOUD Hoe de
Leidenaren het uiterlijk van het Singelpark
kunnen veranderen

5. DE ZEVEN SINGELGEBIEDEN Wat er in
elk singelgebied kan gebeuren om het
Singelpark nog levendiger te maken

Leeswijzer
Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de
identiteit, samenhang en functionaliteit van het
Singelpark moet worden behouden en versterkt
in de transformatie die de komende jaren plaats
zal vinden en daarna, in de verdere evolutie van
het park. Zowel de kwalitatieve doelstellingen als
de precieze richtlijnen bieden houvast aan
ontwerpers, ambtenaren en bewoners tijdens het
werken aan het Singelpark. De richtlijnen zijn
gericht op drie kwaliteiten: een duidelijke
structuur, een aantrekkelijke identiteit en een
levendig parkgebruik.
Dit document is opgebouwd uit vijf
hoofdstukken, met elk een eigen type informatie:
de visie, tien geboden, ontwerprichtlijnen en
regels, participatief onderhoud en een
beschrijving van de zeven singelgebieden.
Visie
In dit verhaal worden de inspiratie en ambities
beschreven die ten grondslag liggen aan het
ontwerp van het Singelpark. Het vormt de basis
voor de tien geboden en de ontwerpregels.
Tien Geboden
De essentie van het project Singelpark wordt op
twee bladzijden samengevat in tien geboden.
Met deze twee bladzijden in de hand zou op elke
onverwachte ontwerpvraag een antwoord te
geven moeten zijn. Deze tien ‘lagen van ambitie’
vormen het fundament waarop de later
geformuleerde richtlijnen zijn gebaseerd. Niet
alle acties die hier staan geformuleerd kunnen
meteen worden uitgevoerd: sommige ideeën zijn
direct uitvoerbaar, andere pas op de langere
termijn (bijvoorbeeld vijftien jaar).

Ontwerprichtlijnen en regels
Hierin staan de elementen beschreven waaruit
het Singelpark is opgebouwd en de daaraan
verbonden eisen. Het bevat beelden en
ontwerpvoorstellen die dienen als voorbeeld en
inspiratie. De uiteindelijke ontwerpen kunnen
verschillen, zolang het idee en de
uitgangspunten hetzelfde blijven.
In een apart kader worden per onderdeel de
ontwerpregels samengevat. De regels zijn zo
geformuleerd dat ze letterlijk genomen moeten
worden; ontwerpen die afwijken van de regels
worden niet geaccepteerd. Om de samenhang
met de geboden te verduidelijken staat onderin
elk kader een verwijzing naar de Geboden die
relevant zijn.
De ontwerpregels zijn voor het gebied binnen de
singels (de parken, parkpleinen en terreinen) en
het gebied buiten de singels (de promenade)
apart beschreven.
Participatief Onderhoud
Het onderhoud van het park, beschreven als
participatief onderhoud, staat in dit hoofdstuk
beschreven. Hier ligt een grote rol voor publieke
participatie. Dit is normaliter geen onderdeel van
een beeldkwaliteitsplan, maar in dit geval is
onderhoud en vooral de vorm van onderhoud
erg belangrijk voor de uitstraling en het
functioneren van het Singelpark. Daarom is het
een integraal onderdeel van het document. In dit
hoofdstuk worden opgaves geformuleerd om het
participatief onderhoud zo goed mogelijk te
laten slagen, het zijn zowel opgaves voor de
gemeente als voor de burgers die zich met het
onderhoud willen bezighouden.

De Zeven Singelgebieden
De ontwerpregels gaan over het Singelpark als
geheel en gaan dus niet over specifieke plekken.
De lokale kwaliteiten, die samenhangen met de
geschiedenis, de context en het huidige gebruik,
worden in het laatste hoofdstuk beschreven. De
indeling die hiervoor wordt gebruikt is een
indeling in zeven singelgebieden, die uit de
historie naar voren komt en ook gereflecteerd
wordt in de huidige benamingen
(Rijnsburgersingel, Maresingel, Herensingel,
etcetera). De beschrijvingen en visualisaties
worden per singelgebied getoond. Ter inspiratie
worden mogelijke projecten gevisualiseerd. Dit
resulteert niet in regels, maar in een aantal
opgaves per deelgebied. De toekomstige
ontwerpers verwerken deze opgaves in hun
ontwerp.
De eerste twee hoofdstukken (visie en geboden)
geven richting aan de ontwikkeling van het
Singelpark op korte én op lange termijn. Het is
niet de bedoeling dat deze in de loop van de tijd
worden aangepast. Door lange tijd achtereen
vast te houden aan dezelfde principes ontstaat
de gewenste samenhang in het Singelpark, de
enige manier om de identiteit van het Singelpark
over langere tijd te garanderen. De overige drie
hoofdstukken met ontwerpregels en opgaves
geven vooral richting aan de korte en
middellange termijn. Deze kunnen op basis van
voortschrijdend inzicht worden aangepast, zoals
ook het Handboek Openbare ruimte kan worden
aangepast als blijkt dat de regels over
materialisering niet leiden tot het gewenste
resultaat.
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EENHEID OP NIVEAU VAN
SINGELPARK

•
•
•
•
•
•

Promenade
Parkbruggen  
Steigers
Echotuinen  
Arboretum
Oeverbeplanting
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EENHEID OP NIVEAU VAN
SINGELBEGIED

•
•
•
•

Programmering
Meubilair
Parkpoorten  
Speelplaatsen

EENHEID OP NIVEAU VAN
PARK & TUIN

•
•
•
•
•

Parkpleinen
Routing
Terreinen
Secundaire poorten
Beplanting

UNIEKE
ELEMENTEN

•
•
•

Paviljoens
Landmark bomen
Rijnbruggen

Hoe moet dit document worden gebruikt?
Dit document is bedoeld voor iedereen die zich
met het Singelpark bezig houdt. Dit zijn onder
andere:
•
•
•
•

De gemeentelijke ambtenaar die de
specifieke ontwerpopdracht formuleert en/
of uitwerkt
De ontwerper met een opdracht voor een
specifieke plek
De bewoner met een goed idee
De buitenruimtebeheerder

Iedereen moet de eerste hoofdstukken (visie en
de tien geboden) minstens één keer gelezen
hebben, om te begrijpen waar alle regels en
richtlijnen vandaan komen. Om dit te
verduidelijken, wordt bij de ontwerpregels ook
elke keer verwezen naar de tien geboden.
Ontwerpers van een specifieke plek of een
specifiek object kunnen bij de beschrijving van
de singelgebieden lezen wat de specifieke
context is waarin hij of zij ontwerpt en welke
nieuwe programmaonderdelen gewenst zijn.
Welke Singelparkelementen ten minste moeten
worden gerealiseerd, en hoe deze moeten
worden vormgegeven, staat beschreven in de
regels en richtlijnen.
Mensen die zelf een bijdrage willen leveren aan
het Singelpark, of het nou een goed idee is, een
grote donatie of jarenlange toewijding, kunnen in
de beschrijving van de singelgebieden een plek

vinden die het best bij hen past. Het is natuurlijk
mogelijk dat een idee niet aansluit bij één van de
zeven singelgebieden: niet alles is mogelijk in het
Singelpark. De gemeente zal op basis van dit
document kunnen beoordelen of de ideeën van
derden aansluiten bij de gewenste beeldkwaliteit
van het Singelpark. Voor beheerders en mensen
die mee willen helpen met het onderhoud geeft
dit document in een apart hoofdstuk aan hoe dit
georganiseerd zou moeten worden; het gaat dus
niet in op specifieke beheersregimes. Voor elk
parkdeel zal nog een beheerplan worden
opgesteld.

maken, dat ruimte laat voor toekomstige ideeën
en initiatieven. Daarom zijn beschrijvingen soms
bewust algemeen gehouden en worden naast
regels en richtlijnen veel inspiratie en
uitgangspunten getoond, die wel richting geven
maar goede ideeën niet op voorhand uitsluiten.
De ideeën zullen nog wel getoetst en
beoordeeld worden door de gemeente.

Hoe wordt gezorgd voor diversiteit en hoe
wordt gestuurd samenhang?
Diversiteit en samenhang worden in dit
document op verschillende schaalniveaus
beschreven. Een tuin die binnen zijn grenzen zeer
eenvormig is kan op schaal van het Singelpark
juist enorm bijdragen aan de diversiteit. Er is
gezocht naar een juist balans tussen eenheid en
diversiteit op elke schaalniveau. Sommige
elementen zijn uniek en komen maar één keer
voor; andere onderdelen vertonen samenhang
binnen een tuin of een park, andere vertonen
binnen een singelgebied eenheid en een aantal
elementen is in het hele Singelpark hetzelfde.
Welk element op welk schaalniveau samenhang
vertoont, staat in de tabel aan de linkerzijde
beschreven.
Er is voor gekozen om een open document te
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VISIE

Verschil in het karakter van de linker en de rechter oever

Cafés met terrassen aan de singel

Ruimte voor ontmoeting

Evenementen en ceremonies

Eerste picknick van het jaar

Sport- en spelactiviteiten in het park

Geveltuinen in de straten

De Hortus botanicus als één van de hotspots

Bijzondere bomen in de straat

20 | Visie

Visie

Op de eerste zonnige dag van het jaar zou iedere inwoner van Leiden moeten verlangen naar het Singelpark. Hoe kan er zich een
park ontwikkelen dat zo levendig, weelderig en veelzijdig is, dat het de belangrijkste groene ruimte voor Leidenaren wordt en
een populaire bestemming voor bezoekers? Hoe kunnen we het beste halen uit de singels, de verschillende intieme ruimtes en
de historische verhalen om zo een karakteristiek en sterk stadspark te ontwikkelen, dat nieuwe dimensies biedt aan het moderne
stadsleven?
De visie van een botanisch stadspark is een herinterpretatie van de locatie: het Singelpark als de groene grens van een tuinachtige
binnenstad, gevormd door de inwoners van Leiden. Dit gebeurt door het verbeteren van routes en faciliteiten, het vergroten van
de herkenbaarheid en door het opbouwen van bijzondere plantencollecties. Onderzoek, onderwijs en participatie spelen hier een
grote rol in. Hoe meer mensen meedoen aan de activiteiten en het onderhoud van het Singelpark, hoe sterker de identiteit van een
levendig, groen en veelzijdig botanisch stadspark zich zal ontwikkelen.
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1725: de singels als groen verdedigingswerk

1899: het grootste deel van de singels in gebruik
genomen door industrie, woningbouw en begraafplaatsen

2013: veel industrieterreinen en begraafplaasten zijn
vervangen door buurtparken

Toekomstvisie voor het Singelpark: een aaneengesloten ring van parken, parkstraten, -pleinen, -tuinen en -terreinen, met behoud van de diversiteit die is opgebouwd.
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Nieuwe interpretatie van de singels
De basis van het Singelpark ontstond in de
Gouden Eeuw, toen het stadsleven op bijna alle
vlakken bloeide: economie, cultuur en
wetenschap. Bijna twee eeuwen lang vormden
de in de 17e eeuw gebouwde singels en
bolwerken de grens en het aanzicht van de stad.
Ze zijn de monumenten van de meest turbulente
en rijkste periode van de geschiedenis van
Leiden; ze getuigen van het feestelijke Leidens
ontzet, de oprichting van de Universiteit en
Hortus botanicus, de opkomst van de
Lakenindustrie en de levens van schilders als
Rembrandt, Lievens, Van Goyen en Dou. Aan de
rand van de stad werd de doorgaande structuur
een populaire plek om te wandelen, ontspannen
en te genieten van het landschap om de stad.

nu tot het Singelpark wordt gerekend herbergt
veel ruimtes van verschillend schaalniveau,
karakter en gebruik, zoals begraafplaatsen,
parken, tuinen en singels, maar ook pleinen,
straten, en bedrijventerreinen. Hoewel niet elke
plek even bijzonder is, draagt de diversiteit bij
aan het rijk gelaagde karakter van het Singelpark.
Dit karakter mag niet verloren gaan door de
inspanningen van het Singelpark meer één
geheel te maken.
De visie richt zich op de beleving en de identiteit
van de plek en streeft naar een levendig en
weelderig stadspark dat de historische
binnenstad omsingelt, met behoud van de
verschillende lagen van de geschiedenis.

In de loop van de tijd heeft de voornaamste
functie van de singels, de functie als
verdedigingswerk, plaatsgemaakt voor een meer
diverse mix van stedelijke functies en zijn de
duidelijke structuur en recreatieve
aantrekkingskracht verminderd. Het gebied dat

Een groots stadspark
Leiden heeft prachtige openbare ruimtes, maar
mist een echt stadspark van het kaliber
Vondelpark in Amsterdam of Wilhelminapark in
Utrecht: groene woonkamers in de stad, waar
mensen ontspannen, elkaar ontmoeten, sporten
en genieten van de natuur. Het Singelpark moet

Monumenten van een rijke geschiedenis

Ecologische en natuurrijke begraafplaats

zich in de toekomst kunnen meten met de
mooiste stadsparken van Europa. Maar het is
meer dan alleen een parkproject: het
vertegenwoordigt het ideaal van een groener,
duurzamer, socialer, mooier en spannender
Leiden. Het streeft naar uitbreiding van de hoge
kwaliteit van leven die wordt geboden in delen
van de binnenstad, tot aan de grenzen en daar
overheen. Hoe meer de stadsbewoners deze
visie delen, hoe waardevoller het Singelpark zal
worden voor Leiden.
Het Singelpark is een verhaal van verandering.
Zodra de eerste projecten de basis neerzetten en
zorgen voor nieuw elan, zullen meer mensen zich
willen inzetten voor het Singelpark en wordt het
populairder als toeristische bestemming. Dit
omslagpunt zal niet zo maar worden bereikt: er
zal een herkenbare identiteit en structuur moeten
ontstaan, een zekere dichtheid aan programma
en de eerst uitgevoerde projecten zullen
spraakmakend moeten zijn.

Huiskamer voor de stad
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Maximale diversiteit in mogelijk parkgebruik

Een levendig stadspark in een gevarieerd beplante omgeving
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Maximale diversiteit in beplanting

Maximale diversiteit en intuïtieve navigatie
Nu liggen sommige gebieden langs de singels er
voor het grootste deel van het jaar verlaten bij;
ze vormen gaten in de stadsgeografie. Er zullen
meer redenen moeten zijn om naar het park te
gaan, gedurende een langere periode in het jaar.
Voor meer verschillende activiteiten is een breder
aanbod aan tuinen, landschapsparken en natuur
nodig, met verschillende niveaus van intimiteit en
vrijheid. Een goed stadspark beantwoordt aan de
veelzijdige behoeftes van de stadsbewoner: van
het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
tot ‘socializen’ en sporten, en van
seizoensgebonden evenementen tot de
dagelijkse gewoontes.
Een betrouwbaar doorgaand padennetwerk is
nodig om mensen de gelegenheid te geven alle
onderdelen van het park te ontdekken, zonder te
verdwalen of dood te lopen. Omdat het park
voor iedereen is, is het belangrijk dat deze routes
voor iedereen – buurtbewoner en Japanse toerist
- te begrijpen zijn.

De Hortus als inspiratie
De ontwikkeling van het Singelpark is een
langetermijnproject. Omdat de toekomst
onzeker is, is het kwetsbaar om toe te werken
naar een eindbeeld dat pas kwaliteit heeft als het
af is. Het park kan beter via geleidelijke groei
worden verbeterd. Een verhaal is een goed
middel om richting te geven aan deze groei. Een
goed stedelijk verhaal heeft veranderkracht
omdat het iedereen in staat stelt om het te
begrijpen en mee te doen. Het zal tot de
verbeelding spreken en zich gemakkelijk van
mond tot mond verspreiden, en zo de perceptie
op de stad veranderen.

Het water helpt bij intuitieve navigatie

Beslotenheid en botanische rijkdom

De Hortus botanicus is een beroemd onderdeel
van het Singelpark en van Leiden. Het biedt op
twee niveaus inspiratie voor het Singelpark.
Allereerst heel concreet: het Singelpark mag in
zijn diversiteit en exclusiviteit van het bomen- en
plantenbestand meer op de Hortus gaan lijken.
Daarnaast is de Hortus als ommuurde tuin een
mooie metafoor voor de hele binnenstad van
Leiden: een beschutte en gecultiveerde plaats

waar wordt getuinierd, gestudeerd en
gerecreëerd. Door te werken aan het Singelpark,
wordt in de hele stad deze identiteit versterkt.
Voor iedere ontwikkeling langs de singels kan de
metafoor van de botanische tuin als referentie
dienen.
De Hortus botanicus in Leiden is de oudste
botanische tuin in Nederland en een van de
oudste in de wereld. De legendarische botanicus
Carolus Clusius, de eerste prefect van de Hortus,
vestigde een uitgebreide tropische en
subtropische plantencollectie uit Indië en de
Kaapkoloniën met de assistentie van de
Nederlandse Oost Indische Compagnie. De
collectie werd verder ontwikkeld door opvolgers
als Herman Boerhaave en Philipp Franz von
Siebold en wordt tot op de dag van vandaag
verder uitgebreid. De internationale reputatie
van Leiden op het gebied van Aziatische bomen
en planten en een van de grootste collecties van
orchideeën staat als een huis.

Bijzondere boom in de Hortus botanicus
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Archetype omsloten tuin: Hof van Eden volgens Atanasius Kircher in Topographia Paradisi
Terrestris (1665)

De tuin volgens het archetype: de Hortus botanicus van Carolus Clusius (1826)

De stad als omsloten tuin: het ommuurde Leiden (1574)

De Hortus botanicus als rolmodel voor het Singelpark
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De gelijkenis met een tuin was in de
Middeleeuwen het sterkst. De plattegrond van
Leiden leek sterk op het archetype van de
Mesopotamische tuin, een ommuurde plek waar
twee rivieren samenvloeien. Dit archetype is door
verschillende culturen in verschillende perioden
opnieuw geïnterpreteerd. Ook Leiden heeft de
kans om haar stadsplattegrond nog meer
betekenis te geven, door de stad rond de
samenvloeiing van de takken van de Rijn tot iets
ongekends te maken. Alle elementen van deze
tuin (grens, poorten, paden, centrale
ontmoetingsplaats, water en planten) zijn in
Leiden terug te vinden, en kunnen verder als
zodanig versterkt worden. Het Singelpark is in
deze analogie de grens, de bruggen zijn de
poorten, de Singels en grachten zijn het water,
de Burcht is de centrale ontmoetingsplaats. De
buitenkant van de singels zal als promenade de
grens van de botanische stad aangeven. Maar
ook nieuwe tuinen en parkruimtes in het
Singelpark kunnen met deze elementen worden
vormgegeven.

Op een meer concreet niveau kunnen er
botanische collecties in de openbare ruimte
worden aangelegd. Op deze manier wordt het
een park waar planten in kunnen worden
tentoongesteld en wetenschappelijk bestudeerd,
met een programma voor onderwijs, onderzoek
en conservatie. Dit zou het Singelpark kunnen
onderscheiden van alle andere stadsparken in de
wereld. Het project kan meteen starten met het
classificeren van geschikte bestaande bomen die
kunnen worden opgenomen in een Arboretum
en de publicatie van een gids.

Participatief Onderhoud

Botanisch Onderwijs

Een nieuwe tuincultuur
Het Singelpark is door en voor de mensen van
Leiden. Mensen houden van natuur, maar
misschien nog wel meer van plekken waar de
natuur en de menselijke cultuur één sterk geheel
vormen. Veel bewoners van Leiden houden van
tuinieren en er lijkt in de binnenstad een ware
tuincultuur te zijn ontstaan: planten en bomen
van bewoners hebben al veel verandering
teweeg gebracht in straten, publieke ruimtes en
aan gevels van gebouwen.

In het Singelpark willen we deze tuincultuur
omarmen en stimuleren. Om naast enthousiaste
tuinierders ook mild geïnteresseerden bij het
Singelpark te betrekken, moet deelname
laagdrempelig zijn. Het park kan voor een
belangrijk deel worden veranderd en beheerd
door de bewoners onder voorwaarde dat er
energie wordt gestoken in onderwijs, training en
participatie. Om dit te stimuleren kan een
kennisuitwisselingsproces georganiseerd worden
tussen de Hortus botanicus, Stedelijk Beheer en
vrijwilligers. Als het creatieve onderhoud een
succes wordt, zal het Singelpark een plek worden
waar nieuwe vrienden, sociale groepen en
gemeenschappen worden gevormd. En
andersom, alleen door samenwerking van
inwoners, instellingen, groepen, ontwerpers en
de gemeente Leiden kan een levendig,
weelderig en veelzijdig botanisch stadspark
ontstaan.

Samenwerking
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ONTWERPRICHTLIJNEN & REGELS

Binnen de Singels: illustratief eindbeeld
34 | Binnen de singels

Binnen de singels
Basisuitrusting, beplanting en gebruik

Tussen de oevers van de singels en de bebouwing van de historische binnenstad ligt in de toekomst een aaneengesloten park.
Het is de bonte kraag van de historische binnenstad die - vanaf de overkant van het water bekeken - Leiden in al haar diversiteit en
historische rijkdom laat zien. Tegelijk is het de levendige groene huiskamer van Leiden waar Leidenaren en bezoekers samenkomen
en ontspannen.
Het park binnen de singels kan het best omschreven worden als een gevarieerde collage van parkachtige straten, pleinen, terreinen,
tuinen en parken, verbonden door een vertakkend netwerk van paden en bruggen. Het is dus veel afwisselender dan een klassiek
park. Parkbezoekers lopen van ruimte naar ruimte en ontdekken tijdens hun wandeling iedere keer weer nieuwe dingen. De Hortus
botanicus, begraafplaats Groenesteeg en Rijksmuseum Volkenkunde zijn voorbeelden van ruimtes de nu al succesvol zijn, maar er
zullen ook nieuwe sterke ruimtes aan toegevoegd worden om het Singelpark over de hele route interessant te maken. Elke ruimte
heeft zijn eigen kenmerkende sfeer en beplanting die samenhangt met de geschiedenis van die plek, de omgeving en activiteiten
die er plaats vinden.
Dankzij de beplanting, het continue singelwater en een aantal terugkerende Singelpark-elementen is het allemaal toch onmiskenbaar
onderdeel van het Singelpark. De beplanting aan deze kant van het water is weelderiger dan op andere plekken in de stad, met een
flinke dichtheid en afwisseling van bomen, struiken, planten, bloemen, grassen en waterplanten. Er zijn veel ongewone soorten te
vinden en zelfs zeldzame collecties met een wetenschappelijke waarde. Het meanderende water van de singels leidt de wandelaar
door het park, ontvouwt zich elke keer op een nieuwe manier aan de kijker en opent mooie zichten. Langs en op het water vinden
veel activiteiten plaats.
Omdat het Singelpark onlosmakelijk is verbonden met het water, nemen bruggen een belangrijke plek in. De bruggen over de
singels zijn de entrees van zowel het park als de stad: groene pleinen met horecaterrassen en uitnodigende poorten naar de
aangrenzende parkruimtes verwelkomen de bezoeker. De bruggen over de rivieren zijn belangrijke blikvangers en uitzichtpunten.
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Historisch contrast tussen de buiten- en de binnenkant

Gevelbeplanting in een straat

Tuinen zorgen voor intimiteit

Poort als duidelijke parkentree

Gevarieerde beplanting in een park

Gevariëerde beplanting

Lange zichtlijnen over het water

Groene gevels aan het park

Plantenbakken zorgen voor een groene uitstraling
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Representatieve uitsnede van het park binnen de singels
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Van en naar de binnenstad over een parkplein

Van parkruimte naar parkruimte over een parkplein: poorten markeren de entrees

Parkpleinen zijn levendig, cafe’s met terrassen aan de singel of winkels op de hoeken

Bruggen met meer ruimte voor voetgangers maken nieuwe zichten naar het park mogelijk
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Parkpleinen
Levendige knooppunten
De bruggen over de singels zijn belangrijke
parkelementen, die aanlanden op de
entreeruimtes naar zowel de binnenstad als het
Singelpark. Deze parkpleinen worden levendige
knooppunten voor de stad en het Singelpark,
waarop men zich kan oriënteren en die een
duidelijke aantrekkingskracht hebben op horeca
en winkels. Kaarten en informatie over het
Singelpark kunnen aangeboden worden in de
restaurants en cafés. Beeldende kunst en
openbare drinkvoorzieningen versterken de
herkenbaarheid en de relatie met het park.
Één vloer
Een doorlopende klinkerbestrating moet
duidelijk maken dat de pleinen onderdeel zijn
van de binnenstad. De verkeersstromen worden
met zo weinig mogelijk borden, kleuren en lijnen
geregeld en de ruimte voor voetgangers
vergroot. Bruggen met lage verkeersbelasting
lenen zich er voor om gedeeld te worden: één
verkeersruimte voor alle gebruikers. Op de
pleinen met hogere verkeersbelasting waar het

Caféterrassen aan het water

niet mogelijk is om één verkeersruimte in te
richten, kunnen rijstroken zo mogelijk plaatselijk
worden versmald, om plaats te maken voor
langzaam verkeer en zitgelegenheid, bij voorkeur
met uitzicht over de singel.
Aantrekkelijke randen
Alle pleinbebouwing kan in de plint een speciale
functie hebben; denk aan een café, een bakkerij
of een fietsenwinkel. Ook kunnen aan de rand
van het plein paviljoens of kiosken worden
geplaatst. Ondernemers kunnen worden
aangemoedigd om de aanwezige buitenruimte
zoveel mogelijk te benutten voor terrassen of
uitstallingen. Caféterrassen aan de waterkant
vergroten het contact met het water.

Ontwerpregels
- de parkpleinen vormen levendige
knooppunten met een herkenbare
identiteit, die dienen als oriëntatiepunten in
het Singelpark
- één vloer van klinkers, met maximale
ruimte voor voetgangers
- in de randen zoveel mogelijk winkels,
kiosken, restaurants, cafés en terrassen
- aangrenzende parken worden gemarkeerd
door duidelijke randen en poorten
Gebod: 1, 2, 3, 4, 8, 10

Parken moeten een duidelijke begrenzing (in de
vorm van een haag, een lage muur of een open
hek) en een uitnodigende entree hebben aan het
plein. Als een park wordt verlaten om een plein
op te gaan, moet de entree naar het volgende
park meteen duidelijk zichtbaar zijn.

Doorlopende klinkerbestrating

Openbaar drinkwater
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Plein met grote bomen

Grote bomen zorgen voor een bladerdak

Bestaande
poorten
Nieuwe
monumentale
bomen in plaats
van historische
poort
Monumentale
bomen op
parkplein
Monumentale bomen
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Boombakken in de zomer bij cafés

Kaart van historiche stadspoorten en nieuwe monumentale bomen

Beplanting van parkpleinen
Groene poorten
Op de parkpleinen zorgen monumentale
pleinbomen voor een groene entree van de
binnenstad. Waar bij veel stadsentrees de
historische poortgebouwen zijn verdwenen,
kunnen bomen symbolisch deze poortfunctie
overnemen.
Omdat de bomen in verharding staan, is het
belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in goede
ondergrondse voorzieningen zodat deze bomen
daadwerkelijk groot en monumentaal kunnen
uitgroeien.

Terrassen
Rond de caféterrassen staan geen monumentale
bomen: hier moet te veel schaduw vermeden
worden. De horecagelegenheden die grenzen
aan de parkpleinen moeten worden gestimuleerd
om hun terrassen te voorzien van plantenbakken;
hiermee kan ook een groene sfeer worden
gecreëerd. Uiteraard moet dit ook juridisch
mogelijk gemaakt worden.

- elk parkplein wordt gemarkeerd met
monumentale bomen
- voor de monumentale bomen moeten
voldoende ondergrondse voorzieningen
worden getroffen zodat ze groot kunnen
uitgroeien
- per plein wordt voor één soort gekozen,
die in verschillende verbanden geplant kan
worden. Waar mogelijk worden de bomen
gecombineerd met zitplekken
- horecagelegenheden worden
gestimuleerd hun terras te voorzien van
plantenbakken

Op elk parkplein moet voor een unieke
boomsoort worden gekozen, zodat elk plein een
andere uitstraling krijgt. Afhankelijk van de
mogelijkheden kan er per plein worden gekozen
voor individuele bomen, boomgroepen, of zelfs
een continu bladerdak. De bomen worden waar
mogelijk vergezeld van zitgelegenheid, zodat ze
kunnen uitgroeien tot ontmoetingsplekken.

Plein met exotische bomen

Ontwerpregels

- zitgelegenheid rond bomen
Gebod: 1, 3, 4, 6, 8, 10

Zitgelegenheid rond bomen

Bomen in bakken
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Creëer ruimtes in ruimtes

Ingangen zijn goed aangegeven en uitnodigend
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Begrenzing en poort kunnen in elkaar overlopen

Ook op afstand vormen poorten oriëntatiepunten voor een route langs de singels

Begrenzingen en poorten
Duidelijke begrenzingen
Binnen de grenzen van het Singelpark liggen
gebieden als begraafplaatsen, parken, tuinen,
binnenplaatsen, pleinen, straten en
tussenruimtes. Door de grens tussen deze
verschillende ruimtes te markeren, bijvoorbeeld
met beplanting, sierhekken of muren, wordt de
diversiteit van het Singelpark op een
aantrekkelijke manier versterkt. Als de overgang
van één ruimte naar de volgende ervaarbaar is,
worden beide ruimtes onderscheidend.
Eenduidige en goed gedefinieerde ruimtes zijn
makkelijker te begrijpen, te gebruiken en te
waarderen.
Poorten
Vanaf de parkpleinen betreedt men niet alleen
de Leidse binnenstad, maar ook het Singelpark.
Aan de pleinen krijgen de aangrenzende
parkruimtes een duidelijke begrenzing en ook
een herkenbare entree, in de vorm van een
poort. Op een aantal plekken, zoals bij Museum
Volkenkunde, zijn al poorten gebouwd om de
entree naar het museumterrein te markeren.

Bijna onopvallende poort van bomen

Elke poort moet aansluiten op de identiteit van
het parkgebied dat het ontsluit; er is dus niet één
Singelparkpoort. Op de poort wordt altijd de
naam van het gebied weergegeven.
Secundaire poorten
Ook bij andere overgangen van binnenstad naar
park, tussen twee parkruimtes, of rondom
kleinere tuinen in parkruimtes kunnen poorten
worden ingezet om de overgang expliciet te
maken. Deze secundaire poorten kunnen ook
meer eenvoudige markeringen zijn, bijvoorbeeld
in de vorm van kolommen, gesnoeide struiken of
een pergola, afhankelijk van het karakter van de
plek. De secundaire poorten zijn oriëntatiepunten
waardoor men het Singelpark kan volgen van
poort naar poort. Binnen een park zijn de
primaire en secundaire poorten duidelijk één
familie.

Ontwerpregels
- de overgang tussen de verschillende
ruimtes moet worden gemarkeerd
- ingangen zijn goed aangegeven en
uitnodigend. Ook op afstand vormen
poorten oriëntatiepunten
- op de parkpleinen worden de entrees naar
parken gemarkeerd met poorten, met
daarop de naam van het gebied dat er
achter ligt
- creëer ruimtes in ruimtes. Ook binnen de
parken worden overgangen gemarkeerd,
maar vaak op een zachtere manier
- elk parkontwerp kent een familie van
poorten
Gebod: 1, 3, 7, 8, 10

Een gekleurde poort kan de aandacht trekken

Secundaire poorten kunnen meer ingetogen zijn
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Meerdere routes zonder onderlinge hiërarchie

Nieuwe bruggen vergroten het aantal mogelijke routes
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Voldoende zitgelegenheid langs de routes

Van park naar park: een poort markeert de overgang

Routes
Choreografie
Het succes van de geschakelde parkruimtes zal
deels worden bepaald door de ‘choreografie’ of
routeontwerp. Het gaat niet alleen om het pad
zelf, maar ook om de opeenvolging van
ervaringen tijdens het lopen van een route. Een
parkwandeling moet spannend zijn en er moet
wat te ontdekken zijn. Men moet kunnen kiezen
tussen verschillende routes, in de wetenschap
dat alle routes ergens naar toe leiden.
Nieuwkomers moeten een spannende ervaring
hebben en vaste bezoekers kunnen bij ieder
bezoek nieuwe dingen in het park ontdekken.
Meerdere routes van plein naar plein
In de parken lopen de routes uit elkaar maar
komen uiteindelijk altijd weer samen op een
parkplein. Hierdoor kunnen mensen intuïtief hun
weg vinden. In tegenstelling tot één continu
hoofdpad moedigt dit mensen aan tot het
zoeken van hun eigen weg.

Informatie over de routes in cafés en restaurants

Toegang tot de singel
De singel is het hart van het Singelpark, maar
hoeft niet continu in het middelpunt te staan. Het
uitzicht op de singel is spannender als deze af en
toe niet zichtbaar is. De ervaring van het water
kan op een gevarieerde manier worden ingezet,
met routes er langs, er naar toe, erover heen,
etcetera. Ook schaatsen, zwemmen en varen zijn
mogelijkheden om het water op een andere
manier te beleven. De mate van contact met het
water varieert per locatie.
Geen doodlopende paden of grote omwegen
Doodlopende paden moeten worden
doorgetrokken en bij al te grote omwegen moet
een snellere route worden aangelegd. Als
terreinen of tuinen ’s nachts afgesloten zijn, moet
er een alternatieve route voorhanden zijn die een
doorlopende wandeling mogelijk maakt. In
principe moet het overdag mogelijk zijn voor een
voetganger om door alle tuinen van het
Singelpark te lopen.

Paden langs het water

Ontwerpregels
- paden moeten worden ontworpen als een
choreografie; een opeenvolging van
ervaringen
- er is geen hiërarchie in routes en er zijn
meerdere manieren om door de
parkruimtes te lopen
- beleving van de singels speelt een
belangrijke rol in de routing
- doodlopende paden en al te grote
omwegen moeten vermeden worden
- voldoende zitgelegenheid langs de routes
Gebod: 1, 2, 3, 9

Paden los van het water
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Zicht vanaf de Schrijversbrug - over de Oude Rijn met rechts de Zijlpoort en de haven en links het Ankerpark. De brug omkadert het zicht op de binnenstad.

Zicht vanaf de Singelbrug - de burg omkadert het water en de kerktoren, groen plein op het
Utrechtse Veer
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Zicht vanaf de Rijnzichtbrug – links Molen de Put, over het water de schoorsteen van de
energiecentrale en de Rembrandtbrug.

Rijnbruggen
De Rijn, die splitst in de Oude en Nieuwe Rijn en
dan weer samenvloeit, is de oorspronkelijke
levensader van Leiden. De verdedigingswerken
en singels zijn over deze rivieren heen
aangelegd, waardoor ze op drie punten kruisen.
Om de verschillende delen van het Singelpark
beter met elkaar te verbinden zijn er nieuwe
bruggen over de Oude en Nieuwe Rijn nodig.
Deze bruggen zullen een schitterend zicht op de
stad bieden: over het rivierwater kan men ver de
stad in kijken. Gezien vanaf de buitenste ring kan
het silhouet van de bruggen het panorama op de
stad verrijken, als hier bewust aan wordt
vormgegeven. Ook de aanlanding en de ruimte
eromheen is belangrijk, het gaat om de totale
compositie. Elk ‘Rijnzicht’ biedt een ander
perspectief op de stad, met een compositie van
herkenbare gebouwen, water en groene ruimte.
Deze panorama’s zijn belangrijke momenten in
de beleving van het Singelpark.
Vanaf de Singelbrug is het uitzicht statisch en
rustig. De nieuwe brug over de Nieuwe Rijn kan
dit verstilde tafereel omlijsten. Alles dat het

Rembrandtbrug: nieuwe groene oevers, waterplanten en
bomen bij de Rembrandtplaats

stiller, parkachtiger en mooier maakt is goed.
De nieuwe brug over de Oude Rijn moet
vanwege de passerende scheepvaart hoog zijn
en verbonden worden met het hogere niveau van
de Zijlpoort en de aarden wallen van het
Ankerpark. Het openen van de brug wordt
gekoppeld aan de controlekamer van de
Schrijversbrug. Beplanting op het Ankerpark
moet diverser en rond de Zijlpoort kunnen
pleinbomen geplaatst worden.
De Rembrandtbrug is er al, maar verdient een
mooiere aanlanding. Er is weinig te zien van het
Singelpark als groene plek. Het omvormen van
de keerwanden van de molen tot begroeide
hellingen kan een grote impact hebben. Gezien
vanaf de Rembrandtbrug zullen deze nieuwe
groene hellingen een nog grotere impact
hebben op het ervaren van de continuïteit van
het Singelpark. Het herinrichten van de oever van
het Rembrandtplein zal dezelfde impact hebben
op de andere kant.

Nieuwe Rijnbrug: een eenvoudige vorm die het beeld
omkadert

Ontwerpregels
- iconische bruggen over de Oude en
Nieuwe Rijn
- de omgeving wordt mee-ontworpen met
de bruggen
- brug over de Nieuwe Rijn is statisch en
vormt een lijst voor het zicht op de
binnenstad
- brug over de Oude Rijn is dynamisch en
hoog, sluit bij voorkeur aan op het niveau
van de aangrenzende aarden wallen
- rondom de Rembrandtbrug worden harde
kades vervangen door zachte en groenere
oevers
Gebod: 1, 2, 4, 10

Oude Rijnbrug: een iconische, hoge en beweegbare brug,
monumentale bomen op het parkplein en meer diversiteit
in het Ankerpark
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