
Omdat we zo langzamerhand wel de meeste 
fietsroutes vanuit onze wijken beschreven heb-
ben en nu ook steeds meer wandelaars zien, 
bedachten we dat een wandelroute een goed 
alternatief in deze lente zou kunnen zijn. We 
nodigen je uit de Singelparkroute te lopen met 
een unieke historische route daarnaartoe. De 
Singelparkroute telt zes kilometer en onze rou-
te ernaartoe één kilometer.

Wij starten onze wandeling op het Utrechtse 
Jaagpad naast de Stierenbrug. De Oude Rijn is 
hier de historische route naar Utrecht door de 
Randstad, waar oude schepen en trekschuiten 
aan touwen werden voortgetrokken door paar-
den of mensen: het oude jagen. Langs dit ge-
bied waren scheepswerven te vinden en er zijn 
er nog steeds een paar. Bij de Wilhelminabrug 
lopen we langs de watertoren de brug over en 
slaan rechtsaf naar de Rijnstroomstraat die 
ons naar het vervolg van het Jaagpad brengt. 
Langs de brug naar het industrieterrein lopen 
we richting de Zijlsingel. Aan het eind van het 
pad steken we over naar het Plantsoen, waar 
onze Singelparkroute begint. Hier en op de 
Jan van Houtkade is nog niet veel veranderd, 
maar daarna leidt de route ons langs plekken 
die onlangs nieuw zijn aangelegd, ingericht of 
opengesteld. Het meest opvallend zijn het Ble-
kerspark, het Ankerpark en het Katoenpark, 
waar veel nieuwe aanplant is, maar ook veel 
speeltoestellen. Bij de Meelfabriek wordt nog 
druk gewerkt aan een goede route, die ook een 
bijzonder zicht geeft op wat tot nu toe alleen 
van de overkant van de singel te zien was.

De wandeling is een aanrader: overal staan 
borden met aanwijzingen en historische fei-
ten en je ziet steeds een bekend, maar ander 
uitzicht over de singel. Als je zeven kilometer 
wandelen te veel vindt, dan pak je de fiets en 
rij je de route om stukken te voet te bekijken. 
Jouw conclusie na de wandeling is waarschijn-
lijk ook: Leiden zou er goed aan doen meer 
routes te publiceren!
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