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Singelpark: de volgende fase

Het Singelpark is een uniek en

Er wordt in Leiden al een aantal jaren gewerkt aan het Singelpark. Het Singelpark
is een uniek en groeiend park, waaraan de Vrienden van het Singelpark met de

groeiend park, waaraan de Vrienden
van het Singelpark met de

Gemeente Leiden en andere organisaties in de stad samenwerken. Uniek, omdat het een plan is dat uit de stad kwam en goed aansloot bij de plannen van de
gemeente. Er is immers al jaren de wens om meer groen en minder versteende
locaties in Leiden. Het is dus niet verwonderlijk dat het plan groot draagvlak heeft
in de politiek en in de stad.

Gemeente Leiden en andere
organisaties in de stad samenwerken.

Doelstelling is een park voor Leiden en door Leiden te creëren: het langste,
mooiste en spannendste stadspark van Nederland. Een park waarin mensen elkaar
ontmoeten, genieten van het groen, ontspannen, sporten, recreëren en ontdekken.
De droom van het park is vertaald in een door de Gemeenteraad vastgesteld
Kaderbesluit en een beeldkwaliteitsplan, waarin elk parkdeel zijn eigen identiteit
heeft. Dit beeldkwaliteitsplan fungeert als leidraad en toetssteen voor de verdere
uitwerking van plannen.

Waar zijn we nu?
In de periode 2014 – 2018 is en wordt een belangrijke basis gelegd voor het park.
Een aantal parkdelen is al heringericht, met vrijwilligers en buurtbewoners zijn
geveltuinen aangelegd en bollen en planten geplant, route-elementen zijn
geplaatst en een deel van het park (het Huigpark) wordt beheerd door de Vrienden
in samenwerking met de buurt, Gemiva en stichting de Binnenvest.
In 2018 zullen de vijf bruggen worden opgeleverd waardoor de parkdelen aan de
binnenkant van de singels met elkaar zullen worden verbonden. Het park krijgt dan
zichtbaar vorm. Ook wordt het al voor meerdere activiteiten benut, zoals sport- en
buurtactiviteiten, wandelingen en educatieprojecten.
Ondertussen wordt de noodzaak van groen in de stad steeds groter. Minder steen
en meer groen zijn van belang om regenbuien die steeds heviger worden op te
vangen. Groen biedt daarnaast verkoeling, want het zal ook warmer worden in de
stad. En in steeds meer studies wordt vastgesteld dat de groene ruimte mensen
gezond houdt. Zo ontmoeten en versterken het Singelpark en de duurzaamheids2
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Ondertussen wordt de noodzaak van groen in de stad steeds groter. Minder steen en
meer groen zijn van belang om regenbuien die steeds heviger worden op te vangen.
Groen biedt daarnaast verkoeling, want het zal ook warmer worden in de stad.
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agenda, het klimaatbestendig maken van de stad en het tegengaan van verstening
en hittestress elkaar.

Wat was de bedoeling van het beeldkwaliteitsplan ook alweer?
De bedoeling is dat het Singelpark over de volle lengte wordt ervaren als een
aaneengesloten park. Op sommige plaatsen is dat al zo. Op andere plekken,
bijvoorbeeld op de Jan van Houtkade, is dat nog niet het geval. Er moet nog veel
gebeuren om het gezamenlijk gekozen einddoel te bereiken, de droom en het
beeldkwaliteitsplan te realiseren. Soms zal dit een investering in herinrichting
vergen, op andere plekken kan vergroening gezamenlijk worden opgepakt door
de buurt en de Vrienden. Vaak is synergie mogelijk met andere gemeentelijke
projecten en bieden nieuwe ontwikkelingen, zoals de warmterotonde, nieuwe
kansen.
Wij zijn trots op wat er tot nu toe samen met de gemeente en inwoners
is gerealiseerd. Vol enthousiasme gaan we de volgende fase in. Daarbij is het van
belang dat er continuiteit is, in investeringsruimte en in gemeentelijke capaciteit.

Er moet nog veel gebeuren om het
beeldkwaliteitsplan te realiseren.
Soms zal dit een investering in
herinrichting vergen, op andere
plekken kan vergroening gezamenlijk
worden opgepakt door de buurt
en de Vrienden.
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Voor scholen is het park vanuit alle hoeken in Leiden bereikbaar en daardoor een
Naarmate de aanleg vordert zal de focus, ook van de Vrienden, verschuiven naar

mooie gelegenheid om met natuur in de stad in aanraking te komen en hier over

beheer en programmering. Het park moet na aanleg immers door de Leidenaren

te leren.

worden gebruikt! Er liggen kansen voor sportactiviteiten, educatie, schooltuinen
en nog veel meer. Onderwerpen waar we in de komende jaren in Leiden mee te
maken zullen hebben.
Maar zo ver zijn we nu nog niet. De komende vier jaar willen wij een volgende
stap zetten in de ontwikkeling van het Singelpark. De Vrienden van het Singelpark
hebben daar vijf speerpunten voor opgesteld, zodat in 2022 het Singelpark als
geheel volop gebruikt en genoten kan worden:
1 Enkele nieuwe prioritaire gebieden en verbindingen te kiezen aan de binnenkant
van de singels en die de komende periode volgens het beeldkwaliteitsplan in te
richten. Daarbij heeft de Jan van Houtkade prioriteit.
2 Een deel van de promenade (het wandelpad aan de buitenkant van de singels)
te realiseren met een aantal echotuinen. Dat kan het best door aan te haken
bij geplande gemeentelijke werkzaamheden om kosten te besparen en dubbel
werk te voorkomen.
3 Verwijderen van de dam bij het Energiepark, zodat het rondje ook te varen is.
4 Verder vergroenen en verbeteren van de botanische kwaliteit van het Singelpark
en de verbindende straten (bijvoorbeeld de Kaarsenmakersstraat) en het stimuleren en mede organiseren van programmering en beheer van het Singelpark.
5 Inzet van geld en capaciteit hiervoor door de gemeente Leiden, de Vrienden en
andere organisaties in de stad om ook na 2018 verder te kunnen werken aan de
ontwikkeling van dit unieke Leidse park en het beheer.

Wat doen we straks in het Singelpark?
Educatie:
Het Singelpark biedt een goede mogelijkheid om inwoners en bezoekers van
Leiden van dichtbij kennis te laten nemen van de kwaliteiten van natuur in een
stad en met de verworvenheden van de wetenschap. Voor scholen is het park
vanuit alle hoeken in Leiden bereikbaar en daardoor een mooie gelegenheid om
met natuur in de stad in aanraking te komen en hier over te leren. Voor geïnteresseerden van buiten Leiden is het park een uniek concept om na realisatie in
de praktijk te beleven. In samenwerking met de universiteit en musea kunnen de
verworvenheden van de wetenschap zichtbaar worden gemaakt. De afgelopen tijd
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zijn er steeds meer partijen, zoals scholen en musea die de omgeving/het concept
van het Singelpark gebruiken voor hun educatieve doeleinden. Zo zullen de
Vrienden in de komende jaren intensief samenwerken met de Hortus Botanicus
en Naturalis rond de informatievoorziening in het park. De informatie zal prikkelen
om al doende de directe omgeving zelf te ontdekken en onderzoeken. De informatie zal laten zien dat een stad als Leiden ook waardevolle natuur bevat en dat
die natuur een taak heeft in het ecosysteem van de stad. De jeugd komt zo beter
in aanraking met de natuur. Hieraan is veel behoefte in een stadse omgeving zoals
Leiden.

Recreëren en ontspannen:
Picknicken, bewegen en wandelen met behulp van wandelroutes en apps, lezen,
zonnen, ontspannen, varen, spelen, genieten, kunstwerken bekijken vanuit een
ander perspectief, groen onderhouden en toevoegen...zolang het niet schadelijk is
voor het park, haar bewoners en omwonenden is bijna alles mogelijk in het park.
Recreatie op het water wordt verbeterd door de aanleg van meerdere aanlegsteigers langs de route. Naast het rondje door het park is een grote droom van ons
(en vele Leidenaren) een rondje over het water. Met de komst van de warmterotonde komt de mogelijkheid van het verwijderen van de dam een stuk dichter bij.

Sporten en bewegen:
We moeten meer bewegen en het Singelpark maakt sporten laagdrempelig.
Duizenden mensen zullen met veel plezier het rondje Singelpark gaan joggen,
maar er zullen ook steeds meer sportfaciliteiten in het Singelpark beschikbaar zijn,
waar zeer intensief gebruik van gemaakt wordt. Nu al is er een wekelijkse basketbal
clinic in het Huigpark.
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Kunst tonen en bezichtigen:
In het park zijn er mogelijkheden voor kunstenaars om hun werken te tonen en
bezoekers van het park kennis te laten maken met die kunst. In de eerste fase is
geld gereserveerd voor een aantal nieuwe kunstuitingen in het Singelpark die de
komende tijd geplaatst zullen worden.

Natuurbeleving:
Het Singelpark ambieert een hoge botanische kwaliteit. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar door de bijzondere arboretumbomen die de afgelopen tijd zijn geplant en die
nog zullen worden geplant. Maar ook komen er natuurvriendelijke oevers en meer
biodiversiteit in planten en bloemen. De komende tijd zullen hier informatiebordjes
bij worden geplaatst, ook zullen de apps verder worden aangevuld en wandelingen
worden begeleid. Het Plantsoen wordt nog aangevuld met nieuwe, jonge bomen
en waar in het Singelpark planten in de bodem niet mogelijk is, zullen gevulde
plantenbakken komen.
Diervriendelijke situaties worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld voor bijen en andere
insecten, vogels, maar ook voor bezoekers die er met hun hond willen komen.

Het Singelpark biedt daarnaast de gelegenheid aan inwoners van Leiden om
“groene vingers” te ontwikkelen en te onderhouden.

Ontmoeten:
Het Singelpark verbindt 7 bestaande parken waardoor een 7 kilometer lang park
ontstaat. De route langs de singels loopt door zoveel Leidse wijken, dat het een
verbindende factor binnen Leiden zal blijken. Waar nu nog veel wijken zelfstandig
opereren, zal het Singelpark wijken met elkaar verbinden en hiermee ook de
onderlinge contacten tussen wijken vergroten.

Duurzame participatie:
Het Singelpark biedt de mogelijkheid aan iedereen om actief betrokken te zijn.
Hierbij wordt ook ruimte geboden om mee te doen aan inwoners die verder dan
gemiddeld van de arbeidsmarkt of samenleving staan. Daarmee is het Singelpark
ook een sociaal project. Met de oprichting van ‘Singelpark in bedrijf’ wordt actief
bijgedragen aan participatie en (re-)integratie in het arbeidsproces. Er is een
14

15

Het Singelpark biedt de mogelijkheid
aan iedereen om actief betrokken
te zijn. Hierbij wordt ook ruimte
geboden om mee te doen
In 2017 zijn enkel bomen uit de Kweektuin aan de Boisotkade geplant.

aan inwoners die verder dan
gemiddeld van de arbeidsmarkt

convenant afgesloten met de gemeente om het beheer te verzorgen van het
Huigpark. Dit doen wij samen met buurtbewoners, Gemiva en stichting de Binnenvest.
De Vrienden streven ernaar om steeds meer delen van het park in beheer te
nemen. Samenwerking met de gemeente is daarvoor wel noodzakelijk. De manier
waarop de Vrienden bezig zijn met het Singelpark zorgt ook dat steeds meer
mensen zich verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte. Hieruit komen

of samenleving staan.
Daarmee is het Singelpark ook
een sociaal project.

regelmatig nieuwe burgerinitiatieven naar voren die we begeleiden.

Hoe is het Singelpark te realiseren en wie draagt wat bij?
Vanaf het begin is de gedachte geweest: ‘Een park voor Leiden en door Leiden’.
De gemeente en de Vrienden van het Singelpark werken samen aan de realisatie
van het Singelpark, waarbij er zo veel mogelijk ingezet wordt op vrijwillige inzet
in Leiden door inwoners die zich belangeloos inspannen op alle plaatsen waar
het nodig is. Bij het vaststellen van het Kaderbesluit (met de documenten van het
beeldkwaliteitsplan terug te vinden op www.singelpark.nl) door de gemeenteraad
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is uitgegaan van een bedrag van 44 miljoen om de basis voor het Singelpark te
realiseren. Daarvoor is in de eerste fase van 2014-2018 14 miljoen vrijgemaakt door
de gemeente en nog 2 miljoen door de provincie Zuid-Holland.
Door de vele vrijwilligers kan het park een hogere kwaliteit krijgen en worden daardoor hoge kosten bespaard. Zo is de afspraak dat de gemeente het Huigpark op
niveau B onderhoudt. Door de inspanningen van de Vrienden en buurtbewoners
wordt het park op niveau A beheerd, en dit hogere niveau is zichtbaar en wordt
ook zeer gewaardeerd.
Het bestuur van de Vrienden van het Singelpark en de vrijwilligers ontvangen geen
vergoedingen voor hun inzet en werken met sponsoren, donateurs en aangeboden kennis en mankracht. Een grove inschatting van het aantal vrijwilligersuren
in beheer, ontwerp, aanleg, programmering, communicatie in de afgelopen jaren
loopt richting 25.000. Vanuit de Vrienden van het Singelpark wordt actief aan vriendenwerving en het zoeken van donateurs gedaan en worden sponsoren aange-

In 2016/2017 is een begin gemaakt met de arboretumroute. Eén van de bomen

zocht die zich aan het park verbinden.

werd gedoneerd door studentenvereniging Minerva.

Door de vele vrijwilligers kan het park
een hogere kwaliteit krijgen en worden
daardoor hoge kosten bespaard.
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Tegenover de kosten staan ook inkomsten. Het Singelpark zal de stad Leiden
gezondheidswinst opleveren voor de inwoners en inkomsten voor de economie
van de stad. Het park is een forse investering in de stedelijke kwaliteit van Leiden
die het vestigingsklimaat ten goede zal komen. Daarbij komt ook de waardestijging
van vastgoed en de extra inkomsten die dit voor de gemeente genereert. Tot slot

Het Singelpark zal de stad Leiden
gezondheidswinst opleveren voor
de inwoners en inkomsten voor de

zal het Singelpark, mits volledig gerealiseerd en van hoog niveau, meer toeristen
naar de stad trekken. Ook deze leveren structurele extra inkomsten voor de
gemeente.

Wat moet er gebeuren in de periode 2018 – 2022?
De komende raadsperiode zullen de losse delen van het Singelpark nog verder
verbonden en vergroend worden, zoals in het vastgestelde beeldkwaliteitsplan is
vastgelegd. De uiteindelijke route moet de komende periode letterlijk rondkomen
en de bruggen moeten van losse kunstwerken veranderen in een vast onderdeel
van het park. Ook de singels zelf worden onderdeel van het park, omdat ze tussen

economie van de stad. Het park is
een forse investering in de stedelijke
kwaliteit van Leiden die het vestigingsklimaat ten goede zal komen.

de binnenkant en de buitenkant van het park stromen. Daarmee kan het Singelpark
als een geheel worden ervaren, en ook voor toeristen een trekker worden.
Een lange ontbrekende schakel aan de binnenzijde van de singel is de verbinding
tussen het Plantsoen en de Sterrenwacht/Hortus. Dit heeft dan ook prioriteit.
De Vrienden van het Singelpark hebben op basis van het beeldkwaliteitsplan een
structuurvisie gemaakt waaruit blijkt dat ook de Jan van Houtkade en Boisotkade
een volwaardig onderdeel van het Singelpark kunnen worden. Op een bewonersavond werd onze visie zeer enthousiast ontvangen.
De Jan van Houtkade geldt al als een project voor het terugdringen van steen in
het kader van het klimaatbestendig maken van de stad. Hier liggen kansen in
combinatie met ingrepen in de verkeersinfrastructuur en de compensatie van
parkeerplaatsen zodra de parkeergarage aan de Garenmarkt klaar is. Daarbij kan
het ook interessant zijn om cultuurhistorische elementen terug te brengen, zoals
de Bourgondiëtoren. Hiervoor zouden fondsen geworven kunnen worden.
Een iets kortere ontbrekende schakel ligt aan de andere kant van het Plantsoen. In
aansluiting op de nieuwe brug over de Nieuwe Rijn is nog extra aandacht nodig
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voor vergroening van de Kaarsenmakersstraat en de verbinding naar de Plantage.

Ook de singels zelf worden onderdeel
van het park, omdat ze tussen de
binnenkant en de buitenkant van het

Er liggen veel kansen aan de noordzijde van het Singelpark. De realisatie van de
warmterotonde lijkt steeds waarschijnlijker, waardoor de oude stadsverwarmingscentrale (behoudens het monumentale deel) en de dam in de Maresingel gesloopt
kunnen worden. Hierdoor worden watersporters in de zomer en schaatsers in de
winter dezelfde mogelijkheden in het park geboden als wandelaars: een ononderbroken singelrondje!

park stromen. Daarmee kan het Singel-

Aan de andere kant van het Energiepark liggen ook kansen. De realisatie van de

park als een geheel worden ervaren, en

liteitsimpuls krijgt, omdat er geen auto’s meer op straat hoeven te staan (belangrijk

ook voor toeristen een trekker worden.

Lammermarktparkeergarage zou er toe moeten leiden dat het maaiveld een kwauitgangspunt voor het kaderbesluit parkeergarages). Wij denken bij de compensatie
van het ondergronds parkeren in eerste instantie aan de verbinding LammermarktEnergiepark. Wij pleiten er dan ook voor dat ten minste de 3e Binnenvestgracht,
Korte Mare en Marepoortkade autovrij worden gemaakt. Dat maakt de weg vrij
voor écht volwaardige parkstraten; een parkverbinding zoals we dat in het beeldkwaliteitsplan hadden voorgesteld.
Aan de buitenzijde van de singels is een aantal grote projecten van de gemeente
gepland. De herstructurering van de Maresingel en Rijnsburgersingel wordt mogelijk al in 2018 gerealiseerd. Daarna zullen Herensingel, Zijlsingel en Morssingel die
in de periode 2018-2022 opnieuw ingericht moeten gaan worden. We willen graag
dat hier ‘werk met werk wordt gemaakt’. Dat wil zeggen dat deze projecten worden
uitgevoerd op het niveau van het afgesproken beeldkwaliteitsplan en dat een
wandelpromenade, echotuinen en een dubbele bomenrij meteen in de plannen
worden meegenomen. Dit zijn onderdelen die vroeger in Leiden ook al rondom
de singels waren, maar door uitbreiding buiten de singels verloren zijn gegaan.
We brengen hiermee daardoor een stukje oud luister terug in de stad en bieden
extra ruimte voor de beleving van het park.
Voor een aantal parkdelen, zoals de Lammermark, het Lakenpark, Ankerpark en
Blekerspark is al geld uitgetrokken. De vernieuwingen in deze parkdelen zullen
de komende jaren tot uitvoering komen.
Wanneer de parkdelen volgens het beeldkwaliteitsplan zijn gerealiseerd, is het zaak
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ze op het gewenste kwaliteitsniveau te houden en ook de activiteiten in het park
te stimuleren en mogelijk te maken. De Vrienden inventariseren met de gemeente
welke plekken zich lenen voor sport en bewegen en welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. In de komende periode van 2018-2022 zal in samenspraak met de
omwonenden worden bepaald hoe een gevarieerd pakket aan sportactiviteiten kan
worden gefaciliteerd. Hiervoor zullen fondsen worden aangevraagd, maar is ook
een bijdrage van de gemeente nodig.
Bij de realisatie van het Singelpark worden, naast inwoners, zo veel mogelijk Leidse
bedrijven en instellingen betrokken. Zo zullen de Hortus en het groen rond Museum voor Volkenkunde opgenomen worden in het Singelpark, is de looproute van
de Singelloop voor een deel door het Singelpark, wordt de herinrichting van het
Meelfabriekterrein en de mogelijke komst van de universitaire Humanities Campus waar mogelijk betrokken bij de ontwikkeling, worden Leidse kunstorganisaties
straks geregeld betrokken bij het inrichten van het Singelpark, worden sport- en
speelmogelijkheden in het Singelpark geplaatst.
In 2022 zal het Singelpark ook nog niet af zijn, maar hopen we wel een volledig
rondje Singelpark te hebben zoals dat oorspronkelijk in het beeldkwaliteitsplan is
bedacht. Het Singelpark is dan niet alleen van grote betekenis voor mensen die
erbij betrokken zijn of er gewoon dagelijks van genieten, maar krijgt ook de toeristische waarde voor mensen van buiten Leiden.

Wat gaat het de komende jaren kosten?
Van de oorspronkelijke raming door de gemeente van +/- 40 miljoen is nu ongeveer 16 miljoen besteed of geoormerkt. Een groot deel van het tot nu toe uitgegeven bedrag is besteed aan de vijf nieuwe bruggen. De kosten die de gemeente
maakt bij het ondersteunen van het Singelpark zijn in de begroting opgenomen.
Voor alle extra te realiseren verfraaiingen in het Singelpark hebben de Vrienden van
het Singelpark een eigen fondsenwervingswerkgroep die doorlopend sponsoren en
donateurs zoekt en vindt.
De begroting voor de geschetste prioriteiten voor de komende periode is door
de Vrienden van het Singelpark geraamd op ca 4,5 miljoen euro. Het realiseren
van onderdelen binnen het Singelpark zal waar mogelijk samen gaan met andere
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projecten en onderhoudswerkzaamheden vanuit de gemeente die op die locaties
gepland staan of gaan worden.Voor het beheer van het park is een hoger beheerbudget nodig dan de gemeente nu als uitgangspunt gebruikt (niveau B). Om in het
beheer het kwaliteitsniveau A+ te halen, wat we ambiëren, is structureel extra geld
nodig naast het vrijwilligerswerk voor het onderhoud van het Singelpark, zodat
inderdaad de omgeving kan ontstaan die past bij de ambitie van het Singelpark. Als
die inzet niet wordt gepleegd, dan zullen investeringen in de aanleg uiteindelijk niet
goed renderen. Soortgelijke projecten in andere steden wijzen uit dat voor beheer
van het Singelpark per jaar gerekend moet worden op ongeveer 2 ton.

In 2022 zal het Singelpark ook nog niet
af zijn, maar hopen we wel een volledig
rondje Singelpark te hebben zoals dat
oorspronkelijk in het beeldkwaliteitsplan is bedacht.
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