
Singelpark Noord CONCEPTSingelpark Noord/Wolvenplein
René van Seumeren, Stedenbouw



Omgevingsvisie 
• Agendeert rondmaken en vergroten Singelpark
• Deze presentatie is eerste pitch voor intern en bestuurlijk enthousiasme, en moet alvast houvast geven voor ontwikkelingen



Omgevingsvisie: kwaliteit water en groen centraal (voor mens en dier)





Historie - samenhang
• Ooit was de Singel een continue verdedigingsstructuur rondom gehele stad: bolwerken, stadsmuur en water



Van verdedingswerk naar singelpark

• Zuidelijke bolwerken werden vergroend en onderdeel van het park van Zocher, terwijl noordelijke bolwerken bebouwd werden
• Paardenveld bleef voornamelijk een open ruimte in de stad



Zuid: ‘De Wandelingen’ van Zocher. Verbinding en samenhang als kernkwaliteiten
• Sterk ruimtelijk concept, wat ervoor gezorgd heeft dat het park intact is gebleven



Noorden anders van karakter: parkfragmenten, groene taluds, maar ook kades, handel
• Verschillende en diverse kwaliteiten



Opmerking:

Kaartnaam

Datum: 10-03-2022
Schaal 1:3500

Gebrek aan verbindend verhaal: kwaliteiten afgekalfd

• Losse onderdelen niet sterk genoeg om in stand te houden 



1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelparkEen verhaal voor het hele park: 8 principes 



1. Het is een aaneengesloten park, van gevel tot gevel1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark



Malieblad: het park springt over het water heen



2. Eén Singelpark, met verschillende verschijningsvormen



Het is één continue park, maar de verschijningsvorm is overal anders. Noorden: vaak smalle, lastige verbindingen. Inzetten op maximale ver-
groening, en continue materialisering



3. Functies in bestaande bebouwing en park versterken elkaar

1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark



Veel markante bebouwing grenzend aan het noordelijke Singelpark die beter verbonden kan worden. Wolvenplein wordt herontwikkeld, maar 
er liggen meer kansen



4. Continue routes aan weerszijden voor de Singel voor de 
voetganger, fiets en auto maatwerk1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark



Fiets mag rondom doorfietsen, maar heeft aan binnenzijde zoveel mogelijk alleen een bestemming in het park, mits er goede alternatieve 
fietsroutes aanwezig zijn



5. Singelpark is een groene draaischijf van de stad
1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark



Groene scheggen, groenblauwe linten, de routes naar het landschap: ze beginnen bij het Singelpark. Huidige aansluitingen nog ondermaats, 
zoals hier bij de Kromme Rijn



1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark

6. Beleving van het water staat centraal 



Het water kan veel beter beleefd worden, vanuit de boot, vanaf de oever, en vanaf de bruggen. Boven: referentie Singelpark Leiden, onder 
plekken bij de noordelijke singel waar het toevoegen van groen en/of verblijfsmogelijkheden grote waarde kan toevoegen



7. Singelpark is een levendig en divers stadspark, voor ver-
schillende gebruikersgroepen1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark



Het park is voor iedereen, inzetten op een zo divers mogelijk gebruik op verschillende tijden in de dag/week/seizoenen



8. Het Singelpark is een aaneengesloten arboretum met hoge 
biodiversiteitswaarde

1. Het Singelpark loopt rondom, van gevel tot gevel.

5. Het Singelpark is een natuurgebied (?).

2. Continue routes aan weerzijde van de singel.

6. Beleving van het water staat centraal.

3. Groen-blauwe draaischijf van de stad. 

7. Functies in de bestaande gebouwen en het Sin-
gelpark versterken elkaar.

4. Het Singelpark is een levendig stadspark. 

8. Het Singelpark kent twee gezichten.

Principes van het singelpark



Het zuidelijke Singelpark kent een bijzondere collectie bomen. Dit principe zetten we door in het noorden om de samenhang in het park te ver-
groten. De ecologische waarde en de kwaliteit van de verbindingen moet zowel onder als boven water omhoog.



Wolvenpleingevangenis (uitwerking Karres en Brands)



Identiteit/sfeer voorterrein irt Zuidelijke Singelpark: aansluiten op vormgeving Zocher (maar geen kopie)
Materialisering/fietsparkeren/routes/verblijfskwaliteit/relatie Wolvenstraat



Wolvenstraat: buiten de scope bouwenvelop, wensen wel agenderen vanuit visie Singel



Routes - beleving en routes langs water is kernkwaliteit Singel
Wolvenstraat als onderdeel Singelroute, voetganger op 1. Route buiten gevangenis om zo volwaardig mogelijk 
als waardevolle recreatieve route met hoge ecologische waarde

RONDJE BUITENOM
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23



De brug: essentiëel onderdeel voor kwaliteit Wolvenplein, schakel Singel - Griftpark. 
Logische ontsluiting tussen P-garage en gevangenis

Het wolvenplein is een herkenbaar onderdeel van de 
singelstructuur en van de groene route voor de voetganger, 

Afbeelding Gemeente Utrecht

Het programma van het toekomstige wolvenplein complex 
sluit aan bij de diversiteit van functies in het centrum en 

bij het unieke karakter van het gebouw. Vergelijkbaar met 
Janskerk op het plein, de schouwburg op het bolwerk en 
Hoog Hiemstra aan de Biltse Grift is de gevangenis een 
identiteitsdrager van een bijzondere plek aan de singel, 

Afbeelding Gemeente Utrecht

UITGANGSPUNTEN

 7.  Het is van belang dat in de toekomst de verschillende gezichten van de 

wolvenpleingevangenis ruimtelijk en functioneel herkenbaar blijven. 

 Geef aan op welke wijze deze benadering in de toekomst gestalte krijgt. 

 EIS:

 A. Publieke toegankelijkheid van (een deel van) de gebouwen en buitenruimte van het 

complex is vereist. 

44 | Februari 2020



2e voetgangersbrug over de Singel (1e Martinusbrug of ‘yuppenbrug’)

BRUGGEN

1. Wittevrouwenbrug

2. Lucasbrug

3. Herenbrug

4. Maliebrug

5. Abstederbrug

6. Tolsteenbrug

7. St.-Martinusbrug

8. Bartholomeibrug

9. Marga Klompébrug

10. Vredenburgviaduct

11. Vredenburgknoop

12. Paardenveldbrug

13. Monicabrug

14. Weerdbrug

15. Van Asch van Wijcksbrug

16. Noorderbrug

17. Nieuwe brug

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16



Brug: complex vraagstuk, alle varianten liggen nog op tafel

• Logistiek water (woonboten, vaarbreedte/hoogte)
• Groot hoogteverschil te overbruggen
• Toegankelijkheid
• Erfgoed (gehele Singel is een monument)
• Fiets/voetganger 
• etc 


