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Verslag van het Groene IdeeCafé op 16 januari 2012: 

Op bezoek bij het Stadslab ter ere van het Singelpark in Leiden 

Vanavond was het Groene IdeeCafé aanwezig bij de brainstormbijeenkomst van het Stadslab ter ere van het 

Singelpark in Leiden in het gebouw Nieuwe Energie. Een ander soort bijeenkomst dan gewoonlijk.. 

Erl blijken zo’n 180 tot 200 bezoekers te zijn afgekomen op de aankondiging van deze avond! De organisatoren 

en initiatiefnemers van het Stadslab zijn hier erg gelukkig mee! 

Opening: De voorzitter van Stichting Stadslab Koen neemt het woord. Meer dan 700 mensen zijn aangesloten 

bij de stichting, waarvan er 100 leden actief zijn. Het doel van Stadslab is om Leiden leuker en bruisender te 

maken. Tevens is samenwerking het doel. (Meer informatie op: www.stadslab.nl) 

Wethouder Frank de Wit krijgt gelegenheid om iets te zeggen. Het geeft hem een warm gevoel dat zoveel 

mensen willen meedenken over het langste park van Nederland. De komende tijd gaan de plannen voor het 

Singelpark naar de gemeenteraad. Hij is blij dat hij zoveel ideeën in de schoot geworpen krijgt. 

Cor Smit van de werkgroep Singelpark is trots op Leiden. De gemeente wil structureel investeren in het park en 

samen kunnen we ervoor zorgen dat dit positieve energie gaat genereren. Vanavond zal duidelijk worden wat de 

bezoekers willen. Wat voor ideeën hebben WIJ om Leiden extra uitstraling te geven? 

De planning voor de avond: 

 Er wordt iets verteld over de huidige stand van zaken wat betreft de plannen van de gemeenteraad voor het 
Singelpark. 

 Er wordt een korte film getoond met een rondleiding over de singel. 
 Wetenschapper Rene v/d Velde van TU Delft geeft een korte lezing over effectieve, moderne stadparken. 
 Tot slot zijn er verschillende brainstormgroepen ingedeeld waar de bezoekers zelf hun wensen kunnen 

genereren. 

De huidige stand van zaken: 
De gemeente heeft 9 miljoen euro beschikbaar om van de singel een snoer ofwel parelketting te maken. Deze 

maand worden de visie en uitgangspunten vastgesteld. Tot aan de zomer van 2012 wordt de identiteit van het 

Singelpark met ontwerpers bepaald en het uitvoeringsplan opgesteld. Na de zomer wordt er gestart met de 

uitvoering. 

 

In de lezing over moderne stadparken komt aan bod dat een stadpark een gift is voor de toekomst. Parken 

hebben hun eigen tradities. Het is belangrijk om stil te staan bij wat we straks willen als het park er is. Alle 

stedelijke cultuur wordt geperst in een park.  

Het brainstormen: 
Er zijn vanavond groepen onder verdeeld in kunst, cultuur, wetenschap, sport en spel, promenade, water, 

omwonenden en beheer, historie, sponsoring en realisatie m.b.t. het Singelpark. Elk groepje bestaat uit 8 

mensen die een uur lang brainstormen, waarna ze de ideeën samenvoegen tot een top 3 met de beste ideeën. 

Over anderhalve week zullen de ideeën uitgewerkt op de website staan van www.stadslab.nl.   

Een aantal vaste bezoekers van het Groene IdeeCafé heeft afgesproken zich te verdelen onder verschillende 

groepen om zodoende het thema “eetbaar groen” onder de aandacht te brengen. 

Een van de subgroepjes van het thema: “Groen en Wetenschap” wordt geleid door Lies Rookhuizen. De 

deelnemers variëren tussen omwonenden van het Singelpark en medewerkers van verschillende groene 

initiatieven. Het centrale idee van deze groep was:  

Het Singelpark is een fantastische gelegenheid om de biodiversiteit in Leiden te vergroten en de bewoners 
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daarmee in aanraking te brengen. Diversiteit is: soortenrijkdom, kleurenpracht, veelvormigheid. En voor de 

bewoners: zien, horen, ruiken, voelen, proeven, eten, leren, doen. 

Alle bedachte ideeën zijn daarop gericht. 

Het hoogst scoorden: 

Een pluk-, gebruiks-, eettuin (kruidentuin, hutspottuin) (eten in het park). 

Als er ergens aan de binnenkant van de singel geen plaats is voor een echt park: dan de hoogte in met vertikaal 

tuinieren (groene gevels) en dak- en geveltuinen of een stukje onder de grond, zodat de Leidenaren ook het 

bodemleven leren kennen. 

Soortenrijkdom 

Biodiversiteit heeft als basis een uitgekiende beplanting voor verschillende milieus. 

Niet alleen bomen, maar ook struiken en (vaste) planten zijn nodig om allerlei diersoorten het leven mogelijk te 

maken. Als de standplaatsen en de beplanting divers zijn, komen de dieren (vogels, vlinders, bijen, kikkers) 

grotendeels vanzelf. Snelle veranderingen zijn dan mogelijk. 

(De uitgebreide verslaglegging van deze brainstorm met Lies van Rookhuizen is vindbaar op www.stadslab.nl). 

Het volgende Groene IDeeCafé vindt plaats op maandagavond 6 februari, met inloop vanaf 20.15 uur  in 

Leiden.  
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