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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 2018 ruim 6 jaar verder en kijken weer terug op een jaar met veel
activiteiten, resultaten en enorme inzet van de vrijwilligers.
Het bestuur bestond in 2018 uit Conny Broeyer (voorzitter), Robbert Dijkhuis (secretaris), Ton
van Zijp (penningmeester), Marieke Jas (portefeuille participatie en publiek beheer tot augustus
en fondsenwerving vanaf augustus), Marieke van den Bosch (portefeuille communicatie tot
juni), Sabine Verschoor (portefeuille programmering, tot september), Claudia Brown
(portefeuille communicatie (vanaf juni) en Piet Breebaart (portefeuille participatie en publiek
beheer vanaf augustus). Alle bestuursleden zijn onbezoldigd vrijwilliger. Het bestuur kwam in
2018 maandelijks bijeen.
In 2018 was het heel spannend wat na de verkiezingen voor de gemeenteraad de inzet van de
nieuwe coalitie voor nieuwe investeringen in het Singelpark zou worden. In onze brochure
2018-2022 hadden wij daarvoor een oproep gedaan, waarbij we een aantal prioriteiten hebben
gesteld. En er is inderdaad voor de nieuwe collegeperiode extra geld vrijgemaakt voor
investeringen in de volgende fase Singelpark. Een definitieve keuze voor prioriteiten in de
volgende fase zal in 2019 worden gemaakt.
Heel mooi dat het Singelpark in wording met de realisatie van Park De Put, het Huigpark, de
Lammermarkt en de Singelparkroute nu steeds zichtbaarder wordt. We zijn er trots op dat
Singelpark in Bedrijf het groenonderhoud al in verschillende parkdelen verzorgt met bewoners,
vrijwilligers van elders in de stad en cliënten van Gemiva en de Binnenvest. En daarnaast dat er
geleidelijk steeds meer te doen is in het Singelpark: aan sport en beweging, culturele
evenementen en aan plannen voor Kunst in het Singelpark en nieuwe voorzieningen voor sport
en beweging.
Namens het bestuur bedank ik alle vrijwilligers, de gemeente en andere organisaties waarmee
we hebben samengewerkt en die een bijdrage hebben geleverd aan het Singelpark voor hun
enthousiasme en enorme inzet voor het Singelpark. Ook bedank ik donateurs, sponsors en
partners voor hun ondersteuning. Tenslotte bedank ik de (Leidse) bedrijven die belangeloos
hun diensten aanbieden ten gunste van het Singelpark. We zijn heel blij met de nieuwe
partners en vrijwilligers en ook met partners en vrijwilligers die mee blijven doen.

Conny Broeyer
voorzitter Stichting Vrienden van het Singelpark

2.

Voortgang per parkdeel en project

Park de Put is heringericht in 2017, afgelopen jaar was te zien dat de gevarieerde beplanting
goed groeit. Het speelschip wordt goed gebruikt en is het middelpunt van ontmoetingen in de
buurt. Het gras is opnieuw ingezaaid omdat het niet goed was aangeslagen. Een groepje
bewoners werkt mee aan het onderhoud.
De Lammermarkt is heringericht voor 3 oktober maar ziet er nog kaal uit. Er is een vereniging
opgericht voor het organiseren van activiteiten. De Vrienden van het Singelpark zijn als lid van
de vereniging betrokken.
Het uitvoeringsbesluit voor het Energiepark is al eind 2016 vastgesteld. Maar er is nog niet
gestart met de verdere realisatie in afwachting van de besluitvorming over de warmterotonde
en realisatie van de warmtekoppeling in het Energiepark; en de verkoop en herontwikkeling van
de twee monumenten. Na de presentatie van plannen door de Meyer Bergman Groep hebben
bewoners een alternatief gepresenteerd onder de naam Nieuw Leids Bolwerk. Bewoners willen
voorkomen dat het een evenemententerrein wordt waar heel regelmatig grote evenementen
worden georganiseerd met overlast voor omwonenden. Ook de Vrienden willen grootschalige
evenementen voorkomen. De gemeente is gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie
met bewonersparticipatie, waarbij ook gekeken wordt naar woningbouwplannen. De Vrienden
van het Singelpark nemen deel aan de participatie bijeenkomst die de gemeente sinds eind
2018 organiseert. Ondertussen is er in het kader van Singelpark in Bedrijf een
onderhoudscontract voor een gedeelte van dit gebied rondom het gebouw van Plnt. Hierbij zijn
cliënten van de Binnenvest betrokken. Tevens worden de 3e Binnenvestgracht, de
Marepoortkade en rond Langegracht 70 onderhouden
Bij de ontwikkeling van het Huigpark zijn ook weer stappen gemaakt. Er is een podium
gebouwd onder de platanen, de plannen voor het calisthenicspark zijn verder uitgewerkt en
daarvoor is een vergunning aangevraagd. Hetzelfde geldt voor de plannen voor het opknappen
van het fietstunneltje tussen Huigpark en Lange Gracht met onder meer een kunstwerk. Samen
met Portaal is hiervoor ook een vergunning aangevraagd. Hiervoor is aanvullende subsidie
toegekend uit het wijkinitiatievenfonds. Bewoners, scholieren en de Gemiva groengroep
onderhouden het park.
Na een participatietraject is in het voorjaar 2018 het Uitvoeringsbesluit voor het Blekerspark
door de gemeenteraad vastgesteld. De aanbesteding is door de gemeente voorbereid.
Realisatie zal in 2019 plaatsvinden. De Vrienden gaan sponsors zoeken voor een bijzonder
element in dit parkdeel, de mistkeien ofwel stoomstenen.
De planvorming voor het Ankerpark is in afwachting van onderzoek naar de noodzaak van
sanering van vervuilde grond tijdelijk stopgezet.
De planvorming voor het Lakenpark is na eerder te zijn vastgelopen en na een periode van
reflectie opnieuw opgestart door de gemeente weer in het najaar van 2018.

De gemeente heeft het Jan van Houtmonument en parkje opgeknapt en een verbeterde
verbinding voor wandelaars gemaakt tussen Plantsoen en Jan van Houtkade. Voor de vrienden
van het Singelpark is de vergroening van de Jan van Houtkade een speerpunt voor deze
collegeperiode. Samen met de bewonersorganisatie PAL en omwonenden zal een voorstel
worden uitgewerkt.
Er is verder gewerkt aan de vergroening van de Boisotkade en daarnaast aan een ontwerp voor
de tuin van Erfgoed Leiden en Omgeving. Ook is een fonds aangevraagd voor een bijdrage in de
medicinale kruidentuin in de Pilgrimgarden.
Het stuk grond langs de singel tussen de Kaiserstraat en de Sterrenwacht is eigendom van de
universiteit. Dit terrein is inmiddels aangelegd. Bij de uitwerking van plannen zijn de bewoners
en Vrienden betrokken geweest.
In het Rembrandtpark hebben bewoners een bijentuin opgezet en andere bewoners een
Rembrandtbloementuin. Ook hebben de Vrienden samen met bewoners het groenbeheer
overgenomen van de gemeente.
De bouw van de Singelparkbruggen is aanbesteed, maar de planning van de bouw is nog niet
duidelijk. De onderaannemer die de staalbouw zou produceren is failliet gegaan, maar
inmiddels is daarvoor weer een nieuw bedrijf gevonden. De realisatie van de bruggen zal
waarschijnlijk in 2019 plaats vinden.
Singelparkroute: De aanleg van de parkpoorten heeft in 2018 vertraging opgelopen. Een
proefmodel is bij de entree van museum Volkenkunde geplaatst. Begin 2019 zullen de
parkpoorten worden geplaatst.
De Kweektuin blijft een zeer zichtbaar deel van het Singelpark. Ook in 2018 is het onderhoud
gecontinueerd, met 2x per week een werkdag waar 8-10 vrijwilligers meehelpen. De cliënten
van de Binnenvest en leerlingen van het Waterland werken wekelijks mee 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 2018 zijn ook diverse
planten en bomen overgeplaatst naar plekken in het Singelpark. De Vrienden van het Singelpark
streven ernaar om steeds meer delen van het park in beheer te nemen. In de loop van 2018 is
besloten om met de kweektuin op deze locatie te stoppen, omdat de locatie binnen enkele
jaren moet worden teruggegeven aan de gemeente. Er is in overleg met museum Volkenkunde
besloten om de kweektuin in hun tuin voort te zetten. Begin 2019 zal de verhuizing
plaatsvinden.

3.

Singelpark in Bedrijf

Met Singelpark in Bedrijf is in 2018 met onderhoud gestart. Hiervoor zijn convenanten met de
gemeente, Plnt en Erfgoed Leiden afgesloten voor onderhoud van 12 Singelparkdelen. Voor een
aantal parkdelen hebben we financiële steun gekregen van de Rabo Foundation en Rabo Leiden

- Katwijk. Eind 2018 is begonnen met een beleidsnotitie om de organisatie van Singelpark in
Bedrijf verder uit te werken, met als doel van Singelpark in bedrijf een financieel sluitende
business case te maken. 2019 zal hiervoor een pilotjaar worden.

4.

Sport en beweging

Naast vergroening hebben we ook energie gestoken in sport en beweging. Wandelingen in
samenwerking met De Groene Motor en Radius, basketballclinics van ZZ Leiden, bootcamps en
voetbal in het Huigpark. Daarnaast is een plan uitgewerkt voor markering van de hardlooproute
om het park.

5.

Cultuur

Een Kunstplan voor tijdelijke beelden in het Singelpark is uitgewerkt in overleg met de
gemeente, met als thema grenzen. Inmiddels zijn kunstenaars gevraagd schetsen uit te werken
en is de fondsenwerving gestart.
Tijdens het Zomerfeest zijn culturele optredens verzorgd in het Huigpark
Wandelingen onder begeleiding van een gids boden de mogelijkheid allerlei
wetenswaardigheden aan bezoekers mee te geven over het Singelpark en het cultureel erfgoed
daarin.
Het jubileum van het Leiden English Choir is aangegrepen voor een repertoire met shanty’s en
het componeren van een Singelparklied dat bij verschillende gelegenheden is gezongen.

6.

Educatie

Verwonderpaspoort: verwonderpark ontwerpen (hortus trekker, technolab en naturalis en wij)
en ouders en kinderen vragen 365 dagen activiteiten te doen bv herfstbladeren zoeken.
activiteit verder uitwerken. Iedereen wil er aan mee werken. En later digitaal eiland voor
singelpark ontwikkelen. Hortus en naturalis werken mee.
Begin 2018 hebben de Vrienden van het Singelpark weer deelgenomen aan de projectweek van
het Leonardo college, door de verschillen thema’s te bedenken en te begeleiden. De leerlingen
van 5 VWO hebben met groot enthousiasme deelgenomen.

7.

Communicatie

In 2018 heeft de commissie communicatie het bereik van de Vrienden van het Singelpark in
Leiden gestaag uitgebouwd. In juni 2018 is het voorzitterschap van de commissie communicatie
overgedragen van Marieke van den Bosch aan Claudia Brown.

Website
2018 waren er 11.800 (plus 49%) unieke bezoekers en 48.100 pagina oproepen (plus 44%) op
de website singelpark.nl. Tweederde van de bezoekers bezoeken de pagina voor de eerste
keer. In de rubriek nieuws zijn 54 berichten geplaatst. Aan de inhoud is een nieuwe rubriek
toegevoegd, planten en dieren in het Singelpark.

Nieuwsbrief
In 2018 zijn 7 nieuwsbrieven verstuurd aan 1000 abonnees.

Social Media
Het aantal mensen die de Facebook-pagina van het Singelpark volgen is vermeerderd naar 700
(plus 17%). Op Twitter worden de Vrienden van het Singelpark gevolgd door 2655 accounts, een
stijging van 6%. Op Instagram zijn nu 1015 gebruikers geabonneerd op de stream van het
Singelpark, dat is 68% meer ten opzichte van vorig jaar.

8.

Promotie en lobby

In aanloop na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben de Vrienden van het
Singelpark in diverse media campagne gevoerd voor politieke steun van de tweede fase van de
ontwikkeling van het Singelpark. Alle politieke partijen in Leiden hebben positief gereageerd en
het Singelpark in hun programma opgenomen.
In september 2018 werd een uitklapfolder met een nieuwe plattegrond van het Singelpark
geïntroduceerd. De folder geeft een actueel overzicht over de verschillende parkdelen en
projecten. De Vrienden verspreiden deze folder bij evenementen zoals de Open
Monumentendagen, via partners zoals de Hortus en via de horecagelegenheden langs het
Singelpark.

9.

AVG

We hebben de nodige aanpassingen doorgevoerd in de administratie en op de website ten
behoeve van de bescherming van de privacy. De Stichting Vrienden van het Singelpark volgt
daarvoor de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van 25
mei 2018 van toepassing zijn.

10.

Partneravond

Op 21 november 2018 werd in de Zijlpoort een partner- en donateuravond georganiseerd waar
rond 40 gasten aan deelnamen. Wij verwelkomden een aantal nieuwe partners zoals de
Rabobank Foundation, TK challenge, PLNT en Leidsch Bier. Het werk van de Vrienden van het
Singelpark word mogelijk gemaakt door de steun van de partners en donateurs, die wij op deze
avond hebben geïnformeerd wat er gebeurd is met hun bijdrage en wat voor plannen de
Vrienden voor de komende fase van het Singelpark hebben.

11. Fondsenwerving
In 2018 waren de Vrienden in staat om ongeveer 100.000 euro te verwerven van Vrienden,
partners en door middel van fondsenwerving.
Een gewaardeerd partner is de Rabobank die de Vrienden al diverse jaren ondersteunt dmv het
Rabo Wensenfonds en andere bijdragen. In 2018 heeft de Rabo Foundation aan de Vrienden
een bijdrage van 20.000 euro toegekend, ten behoeve van het opbouwen van Singelpark in
Bedrijf.
Ook voor 2019 is een dergelijke bijdrage al vastgelegd. De Vrienden blijken goed aan te sluiten
bij de maatschappelijke agenda die de Rabo heeft geformuleerd voor Leiden en omgeving.
We zijn ook trots op het verwerven van een partnerschap met TK Challenge voor het stimuleren
van sport en beweging in het Singelpark, wat in 2018 leidde tot een toekenning van 15.000
euro. Uit het gemeentelijke sportinitiatievenfonds ontvingen de Vrienden een subsidie om een
Calisthenics Park te realiseren. Deze bijdrage zal gecombineerd worden met particulier initiatief
voor hetzelfde doel en zal leiden tot realisatie in 2019.
Voor kunst in het Singelpark kwam door middel van fondsen en subsidie €13.560 beschikbaar.
Van een geheel andere aard en omvang, maar zeker het vermelden waard zijn bijdragen die
beschikbaar komen omdat initiatiefnemers Leidse producten op de markt brengen met een
Singelpark-merk en daarvoor een bijdrage per product afstaan. Een dergelijke overeenkomst
werd gecontinueerd met Isabelle Riffon voor singelpark sieraden en met Brouwerij Leidsch Bier
werd het Singelbier geïntroduceerd. Dit bier is verkrijgbaar in steeds meer Leidse horeca en
detailhandel. Door middel van dergelijke verbindingen willen de Vrienden de bekendheid en
aantrekkingskracht van het Singelpark in Leiden verder vergroten.

