
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

        

 

 

De Sleutelstad bekijken op en rond het Singelpark 

 

 
 

Poortgebouw van het LUMC     Zijlpoort 

 

Nog net voor de dreigende inval van de herfst staat vandaag nog een scootmobieltocht op het 

programma. Dit seizoen reden we al eerder een tocht langs de route van het nieuwe Singelpark, 

Vandaag gaan we daarvan ook weer een deel zien maar nu gereden in tegengestelde richting als de 

vorige tocht op 4 augustus. Jammer dat er voor deze tocht slechts 4 aanmeldingen waren, waarvan er 

nog 1 afviel. Hoewel het maximale gewenste aantal deelnemers voor een stadsrit normaal 6 betreft en 

het minimale aantal 5, besluiten  we toch om ook met 3 deelnemers aan de rit te beginnen. Dit besluit 

werd mede ingegeven door het feit dat 1 vaste deelneemster die al jaren in de groep meerijdt, na een 

lange periode van afwezigheid wegens ziekte nu weer mee kon en zich had verheugd op deze tocht. 

 

Met de kleine groep en twee begeleiders gaan we op pad  om  13:00 uur. We starten aan de voorzijde 

van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en rijden naar het Poortgebouw van het oude 

Academisch Ziekenhuis. We rijden vervolgens voor het standbeeld van Boerhave via de drukke 

Rijnsburgerweg, naar de spoorwegtunnel. Op weg daarheen moeten we vooral veel attentie besteden 

aan het voorkomen van een aanrijding met de uit alle richtingen aanstormende ,al dan niet van een 

motor voorziene, fietsen. Zonder problemen passeren we de kruising met de Bargelaan en rijden door 

het spoorwegviaduct naar de kruising met de Schipholweg. Door uitgebreide wegwerkzaamheden is 

het ook hier goed opletten op de vele fietsers. Pas als 

we de Schipholweg hebben verlaten en naar het 

Maredorp rijden wordt het stiller en kunnen we genieten 

van het mooie groene Maredijksepolderpad. We komen 

op de drukke Willem de Zwijgerlaan en gaan de brug 

over de Mare over (Ook wel Haarlemmertrekvaart 

genoemd.) Direct na de brug is onlangs een fietspad 

gemaakt dat uitkomt op de Haarlemmerweg. We gaan 

via de tunnel onder de Willem de Zwijgerlaan door en 

rijden de wijk Groenoord binnen, Via een paar bruggen 

over brede weteringen waarin langs de huizen allerlei 

soorten kleine vaartuigen zijn afgemeerd, komen we op 

de Hallenweg, Dit buurtje was vroeger een deel van het 



 

 

terrein van de Groenoordhallen. Nu is het een rustig woongebied. We steken bij de rotonde de 

Gooimeerlaan over en gaan dan naar het Joop Vervoornpad langs het grote volkstuincomplex van Ons 

Buiten. We buigen dan af naar het Noorderpark waar we doorheen rijden en bij de Al Hyra Moskee 

uitkomen . We steken het viaduct van de Willem de Zwijgerlaan over en rijden via de 

Driemanschapskade langs het Zwarte Water naar de wijk Nieuw Leyden met de verkeersluwe en van 

veel groen voorziene straten. Na nog even langs de Willem de Zwijgerlaan te hebben gereden gaan we 

het Kooiplein over en rijden naar de kruising met de Sumatrastraat. We gaan door naar ons koffieadres 

Het huis van de Buurt Het Gebouw aan het Arubapad en stoppen daar voor een korte pauze. Het 

Gebouw is één van de vestigingen in de reeks buurthuizen die gerund worden door Incluzio. We 

genieten van een geurige kop koffie en nemen de tijd om 

met elkaar te praten en voor een toiletbezoek, Onderweg 

naar dit punt hebben we ook diverse keren stilgestaan om 

te luisteren naar de verhalen van Rien die wetenswaardige 

bijzonderheden vertelde over plaatsen die we passeerden.  

Na wat uitgerust te zijn stappen we weer op en rijden naar 

het Kooipark, ooit ontstaan als onderdeel van de wijk De 

Kooi, genaamd naar de grote Eendenkooi die hier ooit 

stond. We rijden rond de vijver met spuitende fontein en 

gaan naar de Lage Rijndijk en vervolgens naar de 

Zijlpoort. 

 

We gaan dan het traject op van de Singelparkroute en 

rijden via de Loviumbrug (de enige beweegbare brug in het Singelpark) door het Ankerpark, gebouwd 

op het langs de Zijlsingel gelegen terrein waarop diverse metaalbedrijven stonden. Nu is het een 

groene oase net voor de Meelfabriek. We passeren de Helarbrug die in de toekomst toegang moet 

geven naar het binnenterrein van de Meelfabriek maar omdat daar nu nog volop wordt gebouwd aan 

het transformeren van deze fabriek tot leuke (en dure,) lofts , penthouses en appartementen, is de 

doorgang voorlopig nog niet mogelijk. We moeten via de Waardgracht en de Oosterkerkstraat om de 

fabriek heen om in het Lakenpark te komen, Dit voormalige parkeerterrein is getransformeerd tot een 

mooi park met lange zitbanken en verhoogde dijkjes met vele soorten bloemen die vooral in het 

voorjaar en de vroege zomer hun uitbundige bloemenpracht etaleren. Naast het Lakenpark ligt nog een 

klein park Het Katoenpark. Dit parkje is vooral in trek bij ouders met kleine kinderen. Er staan diverse 

speeltoestellen en er liggen  een aantal ondiepe slootjes en plassen  die gevoed worden door het van 

het dak van het gebouw in deze tuin, stromende water Kinderen vinden het leuk om in deze natte 

omgeving door het water te banjeren  Helaas is het parkje wat moeilijk te passeren voor 

scootmobielen, maar wandelaars kunnen dit park bezoeken als onderdeel van de Singelparkroute. Aan 

het einde van het Lakenpark bestaat de mogelijkheid om over de “Laatste Brug”: (een nogal lugubere 

naam voor de brug naar een kerkhof,) de oude begraafplaats Groensteeg in te gaan. Er worden al 

jaren geen mensen meer begraven maar de oude graven zijn nog niet geruimd en zien er 

verwaarloosd uit . Hier werden in het verleden de notabelen van Leiden begraven. Op de begraafplaats 

staat de dikste boom van Leiden een mooie beuk. 

We komen dan bij de hoogste brug in de route de Happynionbrug die via een flink aantal trappen moet 

worden beklommen. Omdat geen van de scootmobielen een cursus trappenklimmen heeft gevolgd, 

mogen en kunnen wij er niet over en moeten we via de Nieuwe Rijn en het Utrechtse Veer naar de 

andere zijde van de rivier de Nieuwe Rijn.  

We willen via de Hoge Woerd naar het plantsoen langs de  Zoeterwoudsesingel maar door 

wegwerkzaamheden en afgesloten delen van de weg worden we genoodzaakt om via de 4e 

Binnenvestgracht naar het Plantsoen te gaan. We passeren daarbij wel één van de grootste Leidse 

Hofjes de Tevelshof. Om daar in te komen moet men echter een paar stenen trappen op en ook dat is 

voor de scootmobielen een niet te nemen obstakel.  

In het Plantsoen gaan we onder grote en mooi gevormde bomen naar de ronde vijver met een 

spuitende fontein en rijden dan langs een gebouwtje waaromheen een volière staat waarin diverse 

mooi gekleurde vogels huizen. Vooral de verschillende soorten fazanten zijn erg kleurrijk, maar ook 

kleinere vogels tonen hun mooie kleuren.  

We verlaten het Plantsoen bij het herdenkingsmonument voor de personen die een grote rol hebben 

gespeeld tijdens de belegering door de Spanjaarden in het einde van de 16e eeuw.  

Via de Korevaarstraat komen we op de Garenmarkt , tot voor kort een wat saai parkeerterrein maar 

nu, na het bouwen van een ondergrondse parkeergarage, omgetoverd tot een aantrekkelijk park. 

Vandaag wordt de schoonheid van dit park wat verstoord door een aantal tenten en andere attributen 

voor één of ander evenement.  



 

 

Als we aankomen in het Van der Werffpark worden we vergast door de binnenkomst van 3 boten met 

figuren die herdenken dat de Watergeuzen in 1574 Leiden kwamen bevrijden. De personen aan boord 

zijn gekleed zoals waarschijnlijk de watergeuzen in die tijd waren gekleed. Er wordt  muziek genaakt 

en liederen gezongen.  

We verlaten het park, doch niet voordat we van Rien weer een aantal verhalen over de geschiedenis 

van deze plaats hebben aangehoord. Ook het verhaal over de ramp met het kruitschip . de 

geschiedenis van de Lodewijkskerk en de ingang naar de gracht die werd gedempt en nu de naam 

Langebrug draagt. 

Via de Doezatraat gaan we naar de Ruime Consientiestraat waar we de grote kleurrijke 

muurschildering De Vier Jaargetijden op de achtergevels van het Sint Jacobshof bewonderen. De 

volgende stop is op de stenen brug (eigenlijk een waterpoort) op de Boisotkade. We luisteren daar 

naar het verhaal over de Watergeuzen die hier de Vliet opkwamen voor de bevrijding van Leiden van 

de Spanjaarden en ook de plaats waar de Pilgrimfathers rond 1620 vertrokken om via Rotterdam en 

Southampton naar Amerika te gaan. Als herinnering staat er op de oever van de Vliet nog een klein 

monument. 

Over het pad langs de Witte Singel gaan we naar de Leidse Sterrenwacht. Ook hier kunnen we de 

route niet langer volgen omdat een stenen trap dat verhindert. Via de Sterrenwachtlaan , de 

Kaiserstraat en de Zegersteeg komen we weer op de route langs de 5e Binnenvestgracht, We gaan 

onder een gebouw door en komen op het terrein van de Hortus Botanicus. We bekijken daar nog even 

de Clusiustuin voor de hoofdingang van de Hortus en verlaten het terrein  via de achtingang bij de 

Doelengracht. Via het Paterstraatje komen we bij het Lipsiusgebouw waar we door de tuin gaan en 

onder het gebouw door naar het Arsenaalplein. We gaan de brug van het Arsenaalplein naar de 

Rembrandtstraat over de Groenhazengracht over en verder langs de Witte Singel naar het Noordeinde. 

De Aeldisbrug van de Singelparkroute over de Groen Hazengracht kunnen we ook niet over door de 

trappen en daarom moeten we dan ook weer een kleine omweg maken. We gaan het Rembrandtpark 

in en vervolgens langs de Zeevaartschool en de Weddesteeg en  de Rembrandtbrug over naar Het Kort 

Galgenwater en park De Put. We passeren de molen De Put en de Morschpoort. 

Over het terrein van het Museum van Volkenkunde, ooit de behuizing van het Leids Academisch 

ziekenhuis, komen we op de Stationsweg en gaan dan via de Morsingel naar het Stationsplein en door 

de Joop Wahlenkamptunnel  terug naar ons startpunt voor het LUMC.  

 

Volgende activiteit: 

De volgende tocht is op donderdag 29 september. We gaan dan een tocht maken naar en door 

Voorschoten. We verzamelen om 10:45 uur bij het Huis van de Buurt Matilo aan de Zaanstraat in 

Leiden en vertrekken om 13:00 uur. Aanmelden  tot uiterlijk 28 september via mailadres 

rienrijk@gmail.com of telefoon 071 5221936. 

 

Test en foto’s “Rien Rijk.  
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