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Onderwerp  Start uitvoering Singelpark - inrichting van de wandelroute    

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het is voorjaar en we gaan nu echt van start met de Singelparkroute! Half april worden de eerste 

werkzaamheden uitgevoerd voor de wandelroute in het park. Omdat u aan de route woont, 

willen we u hier graag over informeren.  

 

Singelparkroute 

De Singelparkroute ligt aan de binnenzijde van de singels en verbindt de parken en pleinen. Om 

de route duidelijk zichtbaar en aantrekkelijk te maken, krijgen verschillende parkelementen een 

plek op en langs de route.  

 

Uitvoeringswerkzaamheden 

De parkelementen die vanaf half april langs de route geplaatst worden, zijn: 

 

 Iconen, figuurtjes zorgen voor routemarkering door het park (zie bijlage 1). 

Omdat op sommige plekken in het Singelpark ook andere werkzaamheden 

worden uitgevoerd, worden de iconen in het Ankerpark, bij de Sterrenwacht en 

de Lammermarkt pas geplaatst als die gebieden klaar zijn.   

 Hortusbakken, zorgen voor markering van omlooproutes (zie bijlage 2). 

 Bankjes met een kleurig figuurtje  in de rugleuning (zie bijlage 3). 

vb. icoon Tulpen 

De bijlagen laten zien wat er bij u in de buurt gaat gebeuren en waar de iconen, hortusbakken 

en bankjes precies komen.  

 

Borden en arboretumbordjes 

Later dit jaar worden borden geplaatst met informatie over de parkgebieden en de wandelroutes. 

Daarnaast komen er arboretumbordjes bij bomen waardoor een informatieve bomenroute 

ontstaat. Tot slot komen begin 2018 de parkpoorten. Hiermee krijgen alle parkgebieden een 

duidelijke entree.  

 

Uitnodiging: onthulling iconen, singelparkbank en Hortusbak  

Wethouder Paul Dirkse onthult donderdagochtend 13 april om 10.00 uur in het Huigpark de 

eerste iconen. U bent daarbij van harte welkom. U kunt dan ook de eerste nieuwe Hortusbak en 

de Singelparkbankjes zien.  

 

Meer informatie 

Kijk voor de voortgang van de werkzaamheden of voor meer informatie op www.leiden.nl/singelpark 

of neemt u contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of 

via www.leiden.nl/contact. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ernest Pelders 

Projectmanager gemeente Leiden  

http://www.leiden.nl/singelpark


Bijlage 1: Locatieplan Iconen  

 



Bijlage 2 Locatieplan Hortusbakken 
  



Bijlage 3 Locatieplan bankjes  

 

 


