
De oude verdedigingswerken rondom de oude binnenstad van 
Leiden zijn verbonden met bruggen en parkstraten. Met bijna 
zeven kilometer park en ruim tien kilometer aan wandelpaden 
is het Singelpark onderdeel van verbindingen naar en door de 
binnenstad.

In het Singelpark wordt niet gefietst of gebromt, wandelend ga 
je naar je doel een parkterrasje, een speel of sportplek,  de 
Frans de Wit tuin, die bijzondere Piet Oudolf tuin, de Hortus 
botanicus, het museum Volkenkunde  of gewoon even naar dat  
bijzondere plekje aan het water en even afkoelen in de 
schaduw.

In het Singelpark ben je niet weg om te wandelen, in het 
Singelpark ben je wandelend op weg!

Lopend door het Singelpark in Leiden



Het Singelpark

Hoe het begon.
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.

Begin september, het Singelpark is gesloten en 80 % van het park is vergroend, verbeterd en verbonden  door het toevoegen van vijf voetgangersbruggen. Bijna zeven 
kilometer park met ruim tien kilometer aan wandelpaden. De bewoners van de stad denken, ontwerpen en beheren met de gemeente aan het langste spannendste park. 

Het singelpark is gemaakt voor de wandelaar. Fietsers parkeren aan de rand van het park en gaan lopend richting bijvoorbeeld een museum, terrasje, de natuurlijke  
speeltuin, bijzondere tuinen of thematuinen.  Er zijn altijd meerdere paden waaruit je kunt kiezen als je door het Singelpark loopt en bebording, singelpark symbolen, 
parkpoorten en routebordjes leiden je door het park.

Voor het Singelpark zijn meerdere route app’s beschikbaar en de Vrienden van het Singelpark organiseren meerdere thema en gids wandelingen door het park. Bezoekers van 
de stad kunnen bij de VVV een Singelpark route krijgen.

Het Singelpark is voor bewoners en bezoekers niet alleen een geplande wandeling op een zonnige dag  maar ook onderdeel van je route op weg naar een bestemming zoals  
Museum Volkenkunde, de Hortus botanicus, meerdere horeca locaties, de lagere school van je kinderen , je sportclub maar ook gewoon je wandeling naar het  Station.


